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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Predmet javnega naročila je: REVIZIJA

ODKLOPNIKOV IN LOČILNIKOV

110 kV
Podatki naročnika.
Naročnik:

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

Zastopnik naročnika: Uroš Blažica
Davčna številka:

SI 37102656

Ulica:

Erjavčeva 22

Poštna št. in kraj:

5000 Nova Gorica

Matična številka:

5229839

IBAN:

SI56 047500000510950 pri NKBM področje Nova Gorica
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2. SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
2.1

Izvajanje naročila – pravna podlaga:
Javno naročilo se oddaja kot naročilo male vrednosti, na podlagi določil 47. člena Zakona
o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«). Javno naročilo se
izvaja skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih naročil, konkurence, varstva okolja
ter ostalimi predpisi ki urejajo področje kamor sodi predmet tega javnega naročila.

2.2

Jezik v katerem naj bo izdelana ponudba:
Ponudnik mora izdelati in predložiti ponudbo v slovenskem jeziku. V vseh fazah postopka
oddaje javnega naročila se uporablja samo slovenski jezik. Če ponudnik predloži ponudbo
v tujem jeziku, naročnik zahteva, da predloži v isti kuverti tudi overjen prevod.

2.3

Objava ter pojasnila in dopolnitve v zvezi z razpisno dokumentacijo:
Ponudniki morajo zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije poslati preko za to
namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi
predmetnega javnega naročila.
Za vprašanja, ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovoril.
Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila najkasneje do 21.2.2017 do 12:00 ure.
Odgovori na vprašanja in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljeni na portalu
javnih naročil. Vsi odgovori postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za
ponudnike in naročnika obvezujoči.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo.
Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na portalu
javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom
omogočil upoštevanje dopolnitev. Če dodatne informacije niso bistvene za pripravo
ponudb, naročnik roka ne bo podaljšal.

2.4

Oddaja in odpiranje ponudb
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici (zapečatena ali žigosana kuverta), tako da je na
odpiranju ponudb možno preveriti, da je ovojnica zaprta tako, kot je bila predana.
Na zunanjo stran kuverte /ponudbe/ je potrebno prilepiti ovojnico (točka 10 razpisne
dokumentacije).
Ponudnik mora predložiti ponudbo tudi v elektronski obliki skladno z zahtevo iz točke
2.9.5.
Ponudbena dokumentacija mora biti podpisana s strani osebe ali oseb, ki so pravnomočno
pooblaščene za podpis v imenu ponudnika.
Rok za prejem ponudb je:3.3.2017 do 10:00 ure.
Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do
zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.
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Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika: ELEKTRO PRIMORSKA d.d.,
Erjavčeva 22, 5000 NOVA GORICA.
V kolikor ponudnik predloži ponudbo v več ovojnicah, morajo biti vse ovojnice zapečatene
v skladu s temi navodili, označeno njihovo število in zaporedje.
Ponudnik lahko umakne, spremeni ali dopolni ponudbo do poteka roka za oddajo ponudb.
Ponudnik mora to ustrezno označiti na ovojnici in sicer: umik/sprememba/dopolnitev.
Po poteku roka za oddajo ponudb, le-te ni mogoče več umakniti, spremeniti ali dopolniti.
Odpiranje ponudb bo 3.3.2017 ob 10:30 uri na sedežu naročnika Elektro Primorska, d.d.,
podjetje za distribucijo električne energije, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica in ga bo
vodila strokovna komisija za oddajo javnih naročil. Predstavniki ponudnikov, ki niso
zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju, pred
pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s
strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
2.5

Celovitost ponudbe
Ponudnik mora predložiti ponudbo za razpisana dela v celoti.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
Naročilo ni razdeljeno na sklope.

2.6

Rok veljavnosti ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi navesti rok veljavnosti ponudbe.
Ponudba mora veljati najmanj do 3.5.2017.

2.7

Način ocenjevanja ponudb ponudnikov:
2.7.1. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo kot nedopustne izločene iz postopka
oddaje ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
2.7.2. Naročnik bo izbral ponudbo ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno in bo
izpolnjeval vse zahteve te razpisne dokumentacije.
2.7.3. Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo
in ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za priznanje sposobnosti iz te razpisne
dokumentacije in zaradi tega ne bodo dopustne, bodo izločene, razen, če je taka
ponudba glede na določbo 89. ZJN-3 nepopolna ali napačna oz. če manjkajo
posamezni dokumenti ali obrazci in jo je dopustno dopolniti, popraviti ali pojasniti.
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, popravi
ali pojasni z dejstvi in dokumenti, kot jih zahteva naročnik, se takšna ponudba
izloči kot nedopustna. Pri tem ni dovoljeno dopolnjevati ali popravljati:
- cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe
brez DDV, razen v primeru odprave računskih napak,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega
naročila,
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- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja.
Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju
ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju
ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.
2.8

Cena ponudbe:
2.8.1. Vse cene za izvedbo del morajo biti v evrih (EUR) brez DDV in morajo biti fiksne
ves čas trajanja pogodbe.
2.8.2. Rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izstavitvi računa.
2.8.3. Naročnik ne nudi avansa.

2.9

Ponudnik mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
2.9.1. v celoti izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe (tč. 4 razpisne dokumentacije)
2.9.2. v celoti izpolnjen predračun v obrazcu tehničnih zahtev (tč. 5 razpisne
dokumentacije),
2.9.3. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (tč. 7 razpisne dokumentacije),
2.9.4. vsi zahtevani dokumenti iz tč 2.10. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,
2.9.5. ovojnica iz točke (10) razpisne dokumentacije,
2.9.6. skenirana celotna ponudbena dokumentacije v pdf obliki na CD, DVD ali USB. V
primeru neskladja med pisno in elektronsko verzijo obvelja pisna verzija ponudbe.

Zaželeno je, da je ponudba zvezana, obrazci pa označeni in zloženi v zgoraj navedenem
vrstnem redu.
V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih
dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje
postavljenega pogoja ali ESPD obrazec. ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo
gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v
ESPD obrazcu naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa
tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben
predložiti ta dokazila.
2.10 Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti
Ponudnik mora kot dokazila o sposobnosti ponudnika predložiti naslednje dokumente:
Pogoji
Listine
1. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev
izključil ponudnika za katerega ugotovi, da je bila (PRILOGA 1)
ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika Naročnik si pridržuje pravico, da od
ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali
ponudnikov v fazi ocenjevanja dopustnosti
odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna
ponudb zahteva dodatna dokazila ali
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v
pojasnila za izpolnjevanje posameznih
prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
pogojev ali pooblastila za pridobitev
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Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru
partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora
pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
2. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja
izključil ponudnika za katerega ugotovi, da ne
izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu
s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi
države naročnika, če vrednost teh neplačanih
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali
prijave ne znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da
ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega
stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni
imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

podatkov iz uradnih evidenc, če iz v
ponudbi predloženih dokazil izpolnjevanje
posameznega pogoja ni jasno razvidno ali se
pri naročniku pojavi dvom glede
verodostojnosti predloženih dokumentov.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj
izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja
izključil ponudnika:
- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb,
izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami;
- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka
za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge
države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa
zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V
primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti
tudi vsak izmed podizvajalcev.
4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja
izključil ponudnika, če se je nad njim 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, če njegova
sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče,
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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.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj
izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
5. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja
izključil ponudnika, če se izkaže, da je uvrščen v
evidenco
poslovnih
subjektov
katerim
je
prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPKUPB2).
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj
izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
6. Ponudniku zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za
predmetno javno naročilo (v primeru skupne
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev).
7. Ponudnik ni udeležen v nobenem medsebojnem
sporu, ki bi lahko vplival na sposobnost izvrševanja
obveznosti in pravic iz pogodbe, sklenjene na
podlagi tega javnega razpisa (v primeru skupne
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev).
8. Ponudnik se strinja, izpolnjuje in sprejema vse Izjava, da ponudnik sprejema vse razpisne
razpisne pogoje
pogoje, s katerimi se tudi v celoti strinja
(PRILOGA 2)
9. Ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev potrdil Pooblastilo za pridobitev potrdil iz kazenske
iz kazenske evidence za namene javnega razpisa
evidence
(PRILOGA 3)
10. V primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci
Podatki
o
podizvajalcih
in
izjave
podizvajalcev
(PRILOGA 4 in 4.1.)
11. Ponudniku se prizna sposobnost, v kolikor dostavi Izpolnjen seznam priloženih potrjenih referenc
potrjene reference s strani končnega naročnika, da in referenčnih potrdil
je v obdobju od 1.1.2012 do roka za oddajo ponudb (PRILOGA 5 in 5.1.)
uspešno opravil revizije ali zagonske preizkuse
odklopnikov in ločilnikov 110 kV ali višje, v skupni
vrednosti najmanj 100.000 EUR.
12. Ponudniku se prizna sposobnost, v kolikor dokaže, Fotokopija spričevala o usposobljenosti za
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da ima vsaj enega zaposlenega, ki je usposobljen za ravnanje s plinom SF6.
delo z SF6 plinom.

2.11 Rok in lokacija izvajanja del
Izvajalec se zavezuje izvesti naročena dela do 31.03.2018.
Če bo izvajalec zamujal z izvajanjem pogodbenih obveznosti, bo moral naročniku plačati
pogodbeno kazen v skladu z določili iz pogodbe.
Lokacija izvedbe del je po posameznih RTP 110/X kV je navedena v točki 5 razpisne
dokumentacije.
2.12 Obvestilo o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku
Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila sprejel po pregledu vseh ponudb v rokih,
določenih v ZJN-3. Odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. V odločitvi o
oddaji javnega naročila bo naročnik navedel:
- razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran;
- značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika;

2.13 Skupna ponudba
Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.
V točki 2.10. Preverjanje sposobnosti teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne
ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj
izpolnjujejo partnerji skupaj.
Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), predloži ponudnik,
kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od
naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh
sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora
jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi
partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
2.14 Pogodba
Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila izbranega ponudnika pozval k
podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni po
pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.
Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik v skladu s VI. odstavkom 14. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) naročniku predložiti izjavo
oziroma podatke 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. Če
ponudnik predloži lažno izjavo oziroma predloži neresnične podatke o navedenih dejstvih,
ima to za posledico ničnost pogodbe.
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Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe o izvedbi javnega naročila skladno s
96. členom ZJN-3.
2.15 Stroški priprave ponudbe in ravnanja naročnika v primeru pomanjkanja
zagotovljenih sredstev
Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih
zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire
najugodnejšega ponudnika. Ponudniki z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način
izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik
si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene
pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih
sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo
podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do
povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne
neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s
strani naročnika.
2.16

Pravno varstvo
Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega
javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS.
43/11, ZPVPJN).
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali
razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za
predložitev ponudb.
Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno,
priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za javno upravo.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno
osebo,
2. me naročnika,
3. oznako javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih
sredstev in iz katerega sklada.
9. potrdilo o vplačilu takse v višini 1.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic
16110-7111290-000XXX17, pri čemer je XXX številka obvestila o naročilu iz Portala
javnih naročil, ki je podana v obliki NMV00XXX/2017).
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki
so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil
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zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v
primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem
trenutkom.
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali
razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik
preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni
uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil
lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih
naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
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3. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB
Naročnik bo v ocenjevanje uvrstil dopustne ponudbe. Naročilo bo oddano ponudniku na podlagi
merila najnižje ponujene cene v EUR brez DDV.
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4. OBRAZEC PONUDBE

Podatki ponudnika:
Ponudnik/poslovodeči partner:
Zastopnik ponudnika:
Davčna številka:
Ulica:
Poštna št. in kraj:
Matična številka:
IBAN:
Velikost podjetja (mikro, majhno, srednje, veliko)
________________________________________________________________________
Kontaktna oseba :
E-mail:
Telefon:
Telefax:

V primeru skupne ponudbe:
Partner 1:
Partner 2:
Partner 3:
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PONUDBA ŠT. ……………..
Datum:……………………….

Predmet ponudbe:
REVIZIJA ODKLOPNIKOV IN LOČILNIKOV 110 KV

1. Revizije odklopnikov 110 kV:

…………………… EUR

2. Revizije ločilnikov 110 kV:

…………………… EUR

3. Nepredvidena in dodatna dela:

5.000,00 EUR

Vrednost ponudbe brez DDV( 1+2+3):

…………………… EUR

Vrednost DDV (22 % od (1+2+3)):

…………………… EUR

Skupna vrednost ponudbe z DDV:

…………………… EUR

Opomba:
Ponudnik mora podati ceno v EUR zaokroženo na dve decimalki natančno.

Ponudba je veljavna do:

……………………

Ponudnik:
_____________
(žig in podpis)
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5. TEHNIČNE ZAHTEVE

REVIZIJA ODKLOPNIKOV 110 kV
Storitev revizija odklopnikov 110 kV zajema:
 Čiščenje izolatorjev komor in podpornih izolatorjev,
 pregled pravilnega delovanja grelca,
 opravila potrebna za izvedbo revizije po navodilih proizvajalca,
 preverjanje nosilnih vijakov in vijakov priključka na ozemljitev,
 meritve prehodne upornosti kontaktov in priključkov,
 izdelava poročila o stanju, meritvah in izvedenih delih na odklopniku.

Revizija se izvaja na naslednjih odklopnikih:
Objekt –
RTP
Plave
Vrtojba
Sežana
Pivka

Proizvajalec

Tip odklopnika

Siemens
Magrini
Magrini
Magrini

3AP1 FG
SB6 123
SB6 123
SB6 123

Količina
(kos)
1
2
2
1

Cena
(€/kos)

Znesek
(€)

SKUPAJ:
Izvajalec se obvezuje dobaviti in zamenjati ustrezne rezervne dele za katere se med revizijo izkaže,
da jih je potrebno zamenjati.
Cena vključuje stroške prevoza materiala in ljudi.

Stran 15 od 39

2-S/NMV/2017

REVIZIJA LOČILNIKOV 110 kV
Storitev revizija ločilnikov 110 kV zajema:
 Pregled pravilnega delovanja grelca,
 Pregled naleganja in pritiska kontaktov,
 Obdelava, čiščenje in mazanje kontaktov
 Pritegnitev priključkov in zamenjava iztrošenega materiala
 Nastavitev hoda in mazanje mehanizma za vklop in izklop
 Preizkus blokade in zaklepanja pogona
 Preverjanje nosilnih vijakov in vijakov priključka na ozemljitev
 Popravilo poškodovanih delov izolatorja in zaščita podnožja izolatorja pred korozijo
 Čiščenje podpornih izolatorjev
 Meritve prehodne upornosti kontaktov in priključkov
 Funkcionalni mehanski in električni preizkus
 Izdelava poročila o stanju meritvah in izvedenih delih na ločilniku
Revizija se izvaja na naslednjih ločilnikih:
Objekt –
RTP
Tolmin
Tolmin

Proizvajalec

Tip odklopnika

KONČAR
AREVA

Tolmin

AEG

Plave
Vrtojba
Ajdovščina
Pivka
Pivka
Postojna
Postojna
Postojna
Dekani

COELME
KONČAR
KONČAR
ALSTOM
KONČAR
KONČAR
COELME
AEG
KONČAR

5RV-123-III-12
S2DA 123 kV BIL
550
DE 123 EMAT –
zvezdišče TR
CBD 123
CB-123-III-12
5RV-123-III-12
D300-121231M/N
CB-123-III-12
RVZ-123-III-12
CBD 123
D300-121231 M/N
CB-123-III-12

Količina
(kos)
1
1

Cena
(€/kos)

Znesek
(€)

1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
SKUPAJ:

Izvajalec se obvezuje dobaviti in zamenjati ustrezne rezervne dele za katere se med revizijo izkaže,
da jih je potrebno zamenjati.
Cena vključuje stroške prevoza materiala in ljudi.
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6. PRILOGE
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PRILOGA 1

IZJAVA PONUDNIKA
o izpolnjevanju pogojev
Ponudnik .................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Pod kazensko in materialno odgovornostjo
IZJAVLJAMO,
1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in
dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;
2. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75.
člena ZJN-3;
3. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več;
4. da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe;
5. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
6. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni
bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
7. da nad nami ni začet 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, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj
ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi
druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi
posledicami;
8. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z
naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);
9. da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne
informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega
naročanja,
10. da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno
vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
11. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne
državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu
ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje
izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;
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12. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila
ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne
dokumentacije;
13. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki 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;
14. da smo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, registrirani pri pristojnem sodišču
ali drugem organu
15. da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe
16. da nismo udeleženi v nobenem medsebojnem sporu, ki bi lahko vplival na sposobnost
izvrševanja obveznosti in pravic iz pogodbe, sklenjene na podlagi tega naročila
17. da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični

Kraj in datum:

Žig:

Ponudnik:

(ime in priimek)

(podpis)
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PRILOGA 2

IZJAVA PONUDNIKA
o sprejemanju pogojev
Ponudnik:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo
IZJAVLJAMO
da sprejemamo vse pogoje iz razpisne dokumentacije in bomo izvajali javno naročilo strokovno in
kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi,
tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,
da prevzemamo osebno odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbi in za verodostojnost
kopij dokumentov z vsemi možnimi posledicami,
da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in
ustreznost fotokopij prevzemamo popolno materialno in kazensko odgovornost,
da v ponudnikovih ponudbah, danih kateremu koli javnemu ali drugemu naročniku, iz obdobja
preteklih dveh letih pred objavo tega javnega naročila, ni bilo neresničnih ali zavajajočih izjav ali
drugih navedb, ki bi vplivale na izbiro ponudbe.

Kraj in datum:

Žig:

Ponudnik:

(ime in priimek)

(podpis)
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PRILOGA 3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ KAZENSKE EVIDENCE
Naročnik je dolžan iz postopka javnega naročanja izločiti vsakega ponudnika, če je bil le-ta ali
oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za
njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima
elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3
Da bi pospešili postopek oddaje javnega naročila, prosimo, da v ponudbi predloži:
-

za ponudnika (kot pravno osebo): potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence pravnih
oseb pristojnega organa (za ponudnike iz RS je to Ministrstvo za pravosodje in javno
upravo);

-

za vsakega zakonitega zastopnika: potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence fizičnih
oseb pristojnega organa (za državljane RS je to Ministrstvo za pravosodje in javno
upravo).

Potrdila ne smejo biti starejša od štirih mesecev.
V kolikor ponudnik ne predloži zgoraj navedenih potrdil, mora na obrazcu 3.1. predložiti
pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za ponudnika in za vsakega njegovega
zakonitega zastopnika, da bo lahko potrdila o nekaznovanosti v njegovem imenu pridobil
naročnik.
Pooblastilo je potrebno podati ločeno za ponudnika in za vsakega njegovega zakonitega
zastopnika. Če je zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske
evidence fizičnih oseb ustrezno prekopira glede na število zakonitih zastopnikov.

Stran 21 od 39

2-S/NMV/2017

PRILOGA 3.1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ KAZENSKE EVIDENCE
Podatki:
- o ponudniku-fizični osebi/o zakonitem zastopniku ponudnika-pravne osebe
Ime in priimek
EMŠO
Dekliški priimek
Datum rojstva
Kraj rojstva
Občina rojstva ali
država rojstva
Stalno prebivališče
Občina in država
Državljanstvo
Točen naziv in
naslov organa, ki
izdaja potrdila (polje
se izpolni samo v
primeru, če gre za
ponudnika, ki nima
sedeža v RS)

-o ponudniku-pravni osebi
Firma (polno ime):

___________________________________________________________

Matična številka:

___________________________________________________________

Sedež pravne osebe:

___________________________________________________________

Občina sedeža:

___________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________
Spodaj podpisani, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa
pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb pristojnega organa.
Kraj in datum:
---------------------------------------

Žig:

Podpis pooblaščene osebe ponudnika:
----------------------------------------------
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PRILOGA 4
Ponudnik:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo
IZJAVLJAMO

da kot ponudnik ne nastopamo / nastopamo s podizvajalci (neustrezno prečrtaj).

Ker nastopamo s podizvajalcem/podizvajalci, prilagamo kot dokazilo podpisano Izjavo
podizvajalca za vsakega nominiranega podizvajalca. (PRILOGA 4.1. )

Kraj in datum:

Žig:

Ponudnik:

(ime in priimek)

(podpis)
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PRILOGA 4.1.

IZJAVA PODIZVAJALCA
Ponudnik .................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelovali z naslednjim
podizvajalcem:
Naziv in sedež: ………………………………………………………………………………….
ID št. za DDV: …………………………………………………………………………………..
Matična številka: ………………………………………………………………………………...
IBAN: ………………………………………………………………………………….
Zakoniti zastopnik: ………………………………………………………………………………
Dela, ki jih prevzema podizvajalec: .……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec: ………………brez DDV………….…....z DDV
Kraj izvedbe del: ………………………………………………………………………………..
Rok izvedbe del: ………………………………………………………………………………..
Podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila
sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca.
Izjavljamo:
 da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75.
člena ZJN-3;
 da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več;
 da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe;
 da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
 da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni
bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
 da nad nami ni začet 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, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj
ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi
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druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi
posledicami;
da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z
naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);
da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije,
zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,
da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na
odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:
DA
NE
(ustrezno obkroži)
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te
izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do
glavnega izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.
Naročniku dajemo pooblastilo, da iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega razpisa pridobi
potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje teh pogojev.

Kraj in datum:

---------------------------------------

Žig:

Podizvajalec:

-------------------------------------------------Podpis pooblaščene osebe podizvajalca:
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PRILOGA 5

SEZNAM PRILOŽENIH REFERENC
Ponudnik .................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Seznam priloženih potrjenih referenc (skladno z obrazcem 5.1) s strani končnih naročnikov.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Kraj in datum:

---------------------------------------

Žig:

Podpis pooblaščene osebe ponudnika:

----------------------------------------------
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PRILOGA 5.1.
Naročnik .................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

REFEREČNO POTRDILO ZA IZVAJALCA
Izjavljamo, da nam je družba:____________________________________________________
od 01.01.2012 do roka za oddajo ponudb izvedla revizijo ali zagonske preizkuse odklopnikov in
ločilnikov 110 kV ali višje in sicer:
Zap. št

Pogodba št.

Naziv objekta

Čas izvedbe

Vrednost v EUR

(xx.leto do xx. leto)

Navedena dela je družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v
pogodbeno dogovorjenem roku.
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska, d.d. pravico, da preveri to
referenco.
Kontaktna oseba potrjevalca reference:
____________________________, tel:____________________

To

potrdilo

je

sestavni

del

in

priloga

ponudbe

s

katero

se

podjetje

_______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d.
za REVIZIJA ODKLOPNIKOV IN LOČILNIKOV 110 kV, objavljen na portalu javnih
naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št.ob. ____________________.
Kraj in datum:

---------------------------------------

Žig:

Podpis pooblaščene osebe naročnika:

----------------------------------------------

Opomba:
- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj
zahtevani podatki
- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino
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7. VZOREC POGODBE

V razpisni dokumentaciji je predložen vzorec pogodbe.
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POGODBA št. __________
ZA STORITEV

REVIZIJA ODKLOPNIKOV IN LOČILNIKOV 110 kV
ki jo sklepata:
NAROČNIK:
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d.,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica,
matična št.: 5229839, ID številka za DDV: SI 37102656,
IBAN: SI56047500000510950 pri NKBM, d.d. področje Nova Gorica,
ki jo zastopa predsednik uprave Uroš Blažica, univ. dipl. inž. el.
(v nadaljnjem besedilu naročnik)
in
IZVAJALEC:
________________________________________, ki ga zastopa_________________________
ID številka za DDV: ______________________,
IBAN: _________________________________,
(v nadaljnjem besedilu izvajalec)
1. člen
UVODNA DOLOČBA
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik na Portalu javnih naročil objavil javno
naročilo za ............................... št. .......... z dne .........., na osnovi katerega je bil z Odločitvijo o
oddaji javnega naročila št. .......... z dne .........., kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni
izvajalec.
Sestavni deli te pogodbe so:
 razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila št. ………. z dne ………. z vsemi
spremembami in dopolnitvami oz. odgovori na vprašanja ponudnikov in njenimi
sestavnimi deli
 ponudbena dokumentacija št. _______, z dne ______ in vsa dokumentacija, ki jo je
izvajalec naročniku predložil tekom postopka oddaje javnega naročila
 ponudbeni predračun št. št. _____________z dne _____________ .
2. člen
PREDMET POGODBE
S to pogodbo izvajalec prevzema v izvedbo vsa dela za izvedbo revizije odklopnikov in
ločilnikov 110 kV, skladno s ponudbo.
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3. člen
POGODBENA VREDNOST
Pogodbena vrednost znaša
_______________ EUR (brez DDV)
DDV
________________ EUR
Skupna pogodbena vrednost z DDV znaša ____________________ EUR,
Cene na enoto so fiksne do konca izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Vsebujejo vse stroške
in dajatve, ki jih ima izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti. V ponudbi navedene cene na
enoto se smatrajo kot pogodbene cene ter se vključujejo in uporabljajo tudi za nepredvidena,
dodatna dela in več dela. Davek na dodano vrednost (DDV) bo obračunan in plačan ob izdanem
računu v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.
Končna vrednost del po pogodbi bo ugotovljena z obračunom po dejanskih izvršenih količinah in
pogodbenih cenah.
4. člen
ROK IZVEDBE
Izvajalec bo pričel z deli po podpisu pogodbe, skladno s terminskim načrtom naročnika. Rok
izvedbe vseh del je najkasneje do 31.03.2018.
O uvedbi v delo predstavnika izvajalca in naročnika sestavita poseben zapisnik.
Če izvajalec ni uveden v delo v smislu tega člena v roku dveh mesecev po podpisu pogodbe, ima
pravico odstopiti od pogodbe brez kakršnekoli odškodnine.
Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec pisno predložiti naročniku takoj, najkasneje pa v roku
dveh dni, ko izve za razloge, ki opravičujejo podaljšanje roka. V kolikor predstavnika pogodbenih
strank ugotovita, da gre za upravičen zahtevek skupno določita nov rok dokončanja del.
5. člen
OBRAČUN IN PLAČILO
Opravljena pogodbena dela bo izvajalec obračunal po sistemu dejansko izvedenih količin ter po
enotnih fiksnih cenah iz izvajalčevega pogodbenega predračuna. Enotne cene iz pogodbenega
predračuna so fiksne in nespremenljive.
Pogodbena dela se bodo obračunavala mesečno po dejansko izvedenih količinah in enotnih cenah
iz pogodbenega predračuna.
Naročnik je dolžan plačati račun v roku 30 dni od dneva pravilno izstavljenega računa.
Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po
enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija.
Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku 8 dni le-tega pregledal, ter
izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo
zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu, izvajalec pa je dolžan izstaviti
nov račun z novim datumom. Plačilni rok začne teči z dnem, ko naročnik prejme in potrdi nov
račun.
Izvajalec se obvezuje, da bo na račun vpisal evidenčno številko pogodbe, ki je:
št.______________ ( določi naročnik ob podpisu pogodbe).
Če izvajalec predlaga in naročniku likvidnostna situacija omogoča predčasno gotovinsko plačilo,
se za vsak dan predčasnega plačila obračuna 0,5 ‰ popusta, za katerega izvajalec izda dobropis
pred dogovorjenim predčasnim plačilom.
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V slučaju zakasnitve plačila ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. Za rok
plačila se šteje dan, ko naročnik izda nalog za plačilo na TRR.
6. člen
DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA
Storitve, ki niso opredeljene v tej pogodbi in njenih podlagah in niso pisno naročene s strani
naročnika, ne morejo biti predmet obračuna.
Vsa dodatna naročila naročnika morajo biti podana v pisni obliki.
7. člen
Zaradi okoliščin, ki so nastopile ali so bile ugotovljene med izvajanjem del, se lahko pogodbeni
stranki dogovorita, da izvajalec poleg ali namesto del predvidenih s to pogodbo izvrši dela, ki niso
bila predvidena v ponudbi ali pa, da se posamezna dela izvrši na način, z materiali ali obsegu, ki
ne ustrezajo opisu iz ponudbe izvajalca, na podlagi katere sta stranki sklenili to pogodbo.
Taka dela so:
- nepredvidena nujna dela, če storitve brez njih ne bi bilo možno izvršiti, če bi se čas gradnje
bistveno podaljšal ali pa bi bila poslabšana pričakovana kvaliteta naprave (v nadaljnjem
besedilu: nepredvidena dela) ali
- dodatna dela, če dela niso predvidena v ponudbi oziroma zahtevana izvedba ne odgovarja
opisu in ponudbe izvajalca, pa se naknadno ugotovi, da so potrebna zaradi kvalitetnejše
vključitve objekta v obstoječo elektroenergetsko infrastrukturo.
8. člen
Potrebo po nepredvidenih oz. dodatnih delih lahko ugotavljata pogodbena predstavnika.
Pogodbena stranka, ki ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih je potrebno pristopiti k
nepredvidenim oz. dodatnim delom, je dolžna o tem drugo stranko takoj obvestiti.
9. člen
Izvajalec je dolžan pred pričetkom nepredvidenih ali dodatnih del dostaviti ponudbo
nepredvidenih ali dodatnih del predstavniku naročnika, ki jo le-ta odobri oziroma predloži svoje
pripombe v roku pet (5) dni po prejemu. Če predstavnik naročnika v navedenem roku ne predloži
svojih pripomb se šteje, da s predloženo ponudbo soglaša.
Za nepredvidena in dodatna dela dogovorita pogodbeni stranki veljavnost kalkulativnih osnov iz
izvajalčeve ponudbe na podlagi katere je sklenjena ta pogodba.
10. člen
ZAŠČITA OKOLJA IN RAVNANJE Z ODPADKI
Izvajalec mora v času trajanja del na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v
skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in
zaščito okolja morajo biti vsebovani v cenah na enoto v ponudbenem predračunu.
Izvajalec mora delo organizirati tako, da se pri gradnji uporablja čisto tehnologijo in brezhibne
stroje.
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11. člen
VARSTVO PRI DELU
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta uredili delovišče skladno z zahtevami navedenimi v
Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS,
št. 83/2005 s spremembami in dopolnitvami).
12. člen
ZAKLJUČEK DEL
Ob zaključku del na posamezni napravi bo izvajalec izdelal poročilo o opravljeni storitvi in ga
predal naročniku v roku 14 dni po zaključku del na posamezni napravi
13. člen
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Izvajalec se obvezuje, da bo:
 opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki
urejajo izvajanje tovrstnih del,
 vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške
nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,
 opozoril naročnika in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za
posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov;
 upošteval navodila predstavnika naročnika,
 izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo.
 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,
 prevzel obvezo zavarovanja lastnih sredstev za delo, materiala, osebja in škod v zvezi z
izvajanjem pogodbenih del,
 sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvršitev prevzetih obveznosti,
 varoval poslovno tajnost naročnika, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če to naročnik
posebej zahteva,
 upošteval zahteve in določila razpisa, navedenega v 2. členu te pogodbe
14. člen
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
Naročnik se obvezuje, da bo:
 predal izvajalcu vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter
uvedel izvajalca v delo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,
 sodeloval z izvajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bo pogodbena izvedba del
izvedena v obojestransko korist in zadovoljstvo,
 tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale
na izvršitev pogodbenih obveznosti,
 pripravil terminski plan del po pogodbi,
 enako zanesljivo kot to zahteva od izvajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost izvajalca in da
bo v tajnosti obdržal tudi druge informacije in dokumente, če bo izvajalec to posebej zahteval.
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15. člen
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Pogodba je nična v primeru, da je pri sklenitvi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na
račun ene od pogodbenih strank, predstavniku ali posredniku druge pogodbene stranke, obljubil,
ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod
ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je drugi pogodbeni stranki povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku ali zastopniku pogodbenih
strank.
Pogodbeni stranki bosta na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz
prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov,
glede njegovega domnevnega nastanka, pričeli z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
16. člen
POGODBENE KAZNI
Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi s pogodbenimi obveznosti, ima naročnik pravico zahtevati
od izvajalca za vsak začeti zamujeni dan pogodbeno kazen v višini petih promilov (5,0 ‰) končne
vrednosti pogodbenih del. Pogodbena kazen ne more presegati desetih odstotkov (10,0 %) končne
vrednosti pogodbenih del.
Pogodbena kazen se, v kolikor je naročnik do nje upravičen, obračuna pri končnem obračunu pred
izstavitvijo končnega računa oziroma situacije.
V primeru, da izvajalec zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti in je zato naročniku nastala
škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko naročnik od izvajalca poleg pogodbene kazni
zahteva tudi razliko do popolne odškodnine.
Če se na primopredaji pogodbenih del za posamezno napravo ali pri končnem roku ugotovijo
pomanjkljivosti ali napake, ki so nastale po izključni krivdi na strani izvajalca, katerih odprava
traja več kot 5 (pet) dni, se šteje, da je izvajalec z rokom dokončanja pogodbenih del v zamudi za
ves čas odprave pomanjkljivosti ali napak. Naročnik bo za plačilo pogodbene kazni izstavil
izvajalcu račun, z rokom dospelosti 15 dni. Račun za plačilo pogodbene kazni se lahko pobota z
računom izvajalca.
Pogodbeno kazen v višini 10% celotne pogodbene vrednosti z DDV je dolžan izvajalec plačati
naročniku tudi v primeru neizpolnitve. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen za primer
neizpolnitve, če naročnik to pogodbo odpove skladno s to pogodbo zaradi razlogov na strani
izvajalca, ali če izpolnitvena obveznost izvajalca preneha zaradi nezmožnosti izpolnitve, za katero
odgovarja izvajalec sam.
Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen po prejšnjih odstavkih ne glede na nastanek
škode zaradi zamude ali neizpolnitve. Če dejanska nastala škoda zaradi zamude ali neizpolnitve
presega znesek pogodbene kazni, ki jo je po prejšnjih odstavkih dolžan plačati izvajalec, je
izvajalec naročniku dolžan povrniti razliko med pogodbeno kaznijo in dejansko nastalo škodo.
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17. člen
NASTOPANJE S PODIZVAJALCI
(OPOMBA: Določbe v tem členu veljajo samo v primeru, če bo Izvajalec nastopal skupaj s
podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta in se ostali členi te pogodbe ustrezno
preštevilčijo)
V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil
pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.
Eventuelna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo z asignacijo. Izvajalec mora za vsako
zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.
Št.

Podizvajalec
(naziv in sedež)

Dela, ki jih prevzema podizvajalec

Delež oddanih
del v % od
celote

1
2
3
Pred zamenjavo podizvajalca (angažiranjem novega podizvajalca) mora izvajalec o nameravani
zamenjavi pisno obvestiti naročnika, ki zamenjavo bodisi odobri ali zavrne.
Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:
okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje
ponudbe ni mogel ali moral predvideti;
potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more
izvesti;
specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;
časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca
nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.
Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in
naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno
izvedbo pogodbenih del.
18. člen
GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROKI
Garancijski rok za kakovost izvršenih gradbenih del je 6 (šest) mesecev od opravljene revizije.
Garancijski rok za vgrajene industrijske izdelke je enak garancijskemu roku neposrednega
proizvajalca.
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v
pet (5) dnevnem roku. Izvajalec mora pričeti z odpravo pomanjkljivosti najkasneje v dveh (2)
dneh od prejema pisnega poziva.

Stran 34 od 39

2-S/NMV/2017

V garancijskem roku mora izvajalec odpraviti vse pomanjkljivosti na svoje stroške. Če izvajalec
ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti
naročnik na račun izvajalca.
Izvajalec ne odgovarja za pomanjkljivosti, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe objekta,
nepravilno in nestrokovno izdelane projektne dokumentacije, kakor tudi ne v primeru, da je na
dela po popisu ali navodila odgovornega nadzornika, vnesel svoje pripombe glede kvalitete
zahtevane rešitve v gradbeni dnevnik.
19. člen
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
Pooblaščeni predstavnik naročnika je ____________________________, ki je pooblaščen, da
zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo dobavo po tej pogodbi in ima v vsakem trenutku
pravico vpogleda v vse faze izvajanja pogodbe pri izvajalcu.
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ____________________________, ki je pooblaščen, da
zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje del po tej pogodbi in je dolžan
neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.
20. člen
PREDČASNO PRENEHANJE POGODBE
Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik
seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
njegovega podizvajalca.
V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku,
naročnik odstopi od pogodbe.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu
izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo
pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in
unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od
pogodbene vrednosti.
21. člen
VIŠJA SILA
Do podaljšanja pogodbenega roka lahko pride zaradi višje sile. Pod višjo silo se štejejo vsi
nepredvideni, nepremagljivi, nepreprečljivi in neodklonljivi dogodki, ki preprečujejo izvajanje
pogodbenih obveznosti in jih kot take priznava sodna praksa.
Pogodbena stranka, na strani katere je nastala višja sila, je dolžna pisno obvestiti nasprotno
stranko o nastopu oz. prenehanju višje sile v roku 3 dni po nastopu oz. prenehanju in predložiti
verodostojni dokaz o obstoju ter trajanju višje sile.
Primer višje sile, ki jo priznata obe pogodbeni stranki, se vpiše v gradbeni dnevnik in se za
ugotovljene dneve trajanja podaljša rok končanja objekta.
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22. člen
REŠEVANJE SPOROV
Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki reševali najprej
sporazumno. Če do sporazuma ne pride, bo o sporih odločalo pristojno sodišče po sedežu
naročnika.
23. člen
KONČNE DOLOČBE
Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki upoštevali
določila Obligacijskega zakonika OZ-UPB1 (Ur. l. RS, št. 97/07).
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 1
(en) izvod.
Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba velja do izpolnitve
pogodbenih obveznosti.
_________________, ___.___.2017

Nova Gorica, ___.___.2017

IZVAJALEC:
________________________________

NAROČNIK:
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

________________________________
________________________________

Predsednik uprave:
Uroš Blažica, univ.dipl.inž.el.
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8. IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V
LASTNIŠTVU PONUDNIKA
(priloži samo izbrani ponudnik po prejemu obvestila o izboru ponudnika)

Ponudnik …………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
izjavljamo, da bomo pri sklepanju pogodbe z naročnikom ravnali v skladu z določili Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/02010, 26/2011 in 43/2011), in v skladu s šestim odstavkom 14.
člena navedenega zakona zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj
podajamo sledeče podatke:
Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (za fizične osebe izjava vsebuje ime in
priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Podatki o udeležbi tihih družbenikov, ter podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ponudnik izjavlja, da je seznanjen, da je naročnik Elektro Primorska d.d. zgoraj navedene podatke dolžan
predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije na njeno zahtevo.
Ponudnik zagotavlja pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je izjava o udeležbi pravnih in fizičnih
oseb v lastništvu ponudnika, ki je sestavni del pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se
ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je pogodba nična.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis pooblaščene osebe ponudnika:

(podpis)
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9. POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU
PONUDB
Številka:
Kraj in datum:

POOBLASTITELJ: ..............................................................................................................
.
..................................................................................................................................................
(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa
POOBLAŠČENEC: ...............................................................................................................

..................................................................................................................................................
(ime, priimek in naziv ter sedež pooblaščenca)

.................................................................................................................................................
(razmerje do ponudnika)

Na podlagi tega pooblastila je pooblaščeni predstavnik ponudnika upravičen:
1. zastopati ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe k delu strokovne komisije,
k poteku javnega razpisa ali k vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju
ponudb ter
2. podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.
Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb za javno naročilo REVIZIJA ODKLOPNIKOV IN
LOČILNIKOV 110 kV po javnem razpisu objavljenem na portalu javnih naročil, št. objave:
_____________

......................................................
( žig in podpis pooblastitelja)
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10.OVOJNICA
Pošiljatelj (vlagatelj):

Prejem ponudbe (izpolni prejemnik):

Naziv:

Datum in ura:

Naslov:

Zap št.:

Ponudba
Sprememba
Umik

Podpis
pooblaščene
osebe

Javno naročilo (predmet):
REVIZIJA ODKLOPNIKOV IN LOČILNIKOV 110 kV

Številka

2-S/NMV/2017

Rok za
oddajo:

3.3.2017 do 10:00

Žig:

Prejemnik:

Elektro Primorska d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000 Nova Gorica
PONUDBA, NE ODPIRAJ !
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