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1. POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku v
skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18; v
nadaljevanju ZJN-3).
Predmet javnega naročila: »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV OD
01.01.2022 DO 31.12.2025«.
Ponudnik nosi vse stroške, povezano s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo ponudbe
se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.
Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v
nadaljevanju razpisna dokumentacija; skrajšano RD). RD je objavljena na spletni strani naročnika
in je na voljo brezplačno. Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije na portalu
javnih naročil.
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudba mora veljati 90 dni od roka za predložitev ponudbe.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti en izvod
ponudbene dokumentacije, ki jo sestavljajo izpolnjeni obrazci, ESPD in zahtevane priloge.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso
dovoljene.
Naročnik izvaja postopek oddaje naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki
urejajo javno naročanje in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javne finance ter področjem, ki
je predmet javnega naročila.
Naroč nik tehnič nih prilog na portalu/spletni strani ne bo objavil, saj le-te vsebujejo podatke, ki
niso namenjeni širši javnosti. Iz tega razloga morajo ponudniki, ki so zainteresirani za pridobitev
naroč ila, naroč niku po e-pošti na naslov: javna.narocila@elektro-primorska.si posredovati
prošnjo za pridobitev zaprtega dela zavarovalno-tehnič ne dokumentacije. Vsak ponudnik mora v
sporoč ilu navesti naziv ponudnika (zavarovalnice), tako da bo naroč nik lahko preveril ali je le-ta
na seznamu zavarovalnih subjektov, ki ga vodi Agencija za zavarovalni nadzor ter se podpisati z
imenom in priimkom. Ponudnikom, za katere naroč nik ne bo mogel ugotoviti, ali izpolnjujejo
omenjen pogoj za pridobitev dokumentacije, le-te ne bo izroč il. Rok za prejem zahteve za
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omenjeno dokumentacijo je 1.9.2021 do 10:00 ure, dokumentacijo pa lahko prevzamejo osebno
pri naročniku na vložišču (Erjavčeva 22, Nova Gorica) do 2.9.2021 do 12:00 ure.

Pri tem javnem naroč ilu sodeluje zavarovalni posrednik Prozava d.o.o.. Zavarovalno posredniška
družba deluje v skladu z Zakonom o zavarovalništvu po pooblastilu naroč nika. Nadomestilo za
opravljeno storitev zavarovalnega posredovanja bremeni izključ no izbranega ponudnika in je
zajeto v delu administrativne premije. Višina nadomestila je posebej opredeljena v zaprtem delu
RD (zavarovalno tehnič ne specifikacije).

predsednik uprave
Uroš Blažica
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2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1.
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema
za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne
dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v
aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevano, da uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN
pooblaščen za oddajanje ponudb odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem ob oddaji
zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe
izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega
zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudni, razen če jo uporabnik
ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudbe.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/ najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu objavljenem na
Portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN
označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je
naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu eJN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen
v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.
2.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/. Datum in ura odpiranja sta določena v obvestilu o naročilu
objavljenem na portalu javnih naročil.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih in omogoči dostop do dokumenta, ki ga
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ponudniki naložijo v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost« in v del
»Predračun«.
3. Ponudba
Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente:
❑

Ponudba s predračunom - naloži se v razdelek »Predračun«;

❑

ESPD (izpolnjen za vse gospodarske subjekte v ponudbi);

❑

Obrazec – Podizvajalci v ponudbi – naloži se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale
Priloge«;

❑

Obrazec - Izjava ponudnika o referencah in referenčno potrdilo- naloži se v razdelek
»Dokumenti«, del »Ostale Priloge«;

❑

Celotna ponudba ponudnika in ostali morebitni dokumenti - naložijo se v razdelek
»Dokumenti«, del »Ostale Priloge«.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo
naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posamezni
zahtevani pogojem oziroma razlogom za izključitev.
Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju
javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati 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.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki
in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V
nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
4. Podizvajalci v ponudbi
Če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci mora ponudbi predložiti:
•

navesti podizvajalce v ESPDju glavnega izvajalca,

•

navesti vse podizvajalce in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
v obrazcu podizvajalci v ponudbi,

•

izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca,

•

obrazec soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredna plačila) za
vsakega podizvajalca.
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Če bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih
pogojev za sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.
Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
Če bo vključil nove podizvajalce, bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.
Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:
-

če zanj obstajajo razlogi za izključitev in zahteval zamenjavo,

-

če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

-

če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava
ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem
členom, mora:
-

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

-

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

-

glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga
je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela.
Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal
predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
5. Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov.
Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev
(razlogov za izključitev, pogojev poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti) ugotavljal za
vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
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Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane
podatke.
Naročnik bo vse dokumente naslavljal na vodilnega partnerja v skupni ponudbi, ki ga označijo v
obrazcu ponudba.
Če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo morala
predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila Pravni akt o
skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih
gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila
mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno
naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi
v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
6. Predračun
Predračun in popisi ter tehnična dokumentacija
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih.
Končna cena mora vsebovati vse stroške (davek od prometa zavarovalnih poslov, stroški dela,
materialni stroški, stroški službenih potovanj, kilometrine in drugo), popuste in rabate. V končni
ceni mora biti vključena tudi nagrada posrednika.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše
skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v
EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba s
predračunom«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument,
ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju
ponudb.
V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki
v obrazcu Ponudba s predračunom- naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del
»Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu Ponudba s predračunom, ki je predložen v
razdelku »Predračun«.
7.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve
ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala preko informacijskega sistema e-JN na
elektronsko pošto, ki je navedena v tem sistemu.
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3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.
A. Razlogi za izključitev
1. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo
razlogi za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3.
Dokazilo: ESPD
B. Pogoji za sodelovanje:
B.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice,
v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno
dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo
svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo za 1. in 2. točko: ESPD
B.2 Ekonomski in finančni položaj:
1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih šteto od oddaje ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih
računov.
2. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno
izstavljene fakture.
Dokazilo: ESPD
B.3 Tehnična in strokovna sposobnost:
1. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih.
2. Ponudnik mora zagotavljati izplačilo odškodnine najkasneje v roku štirinajst (14) delovnih dni
od dneva, ko je prejel dokaz o obstoju in višini svoje obveznosti ter vse podatke, ki so potrebni, da
se škoda lahko obračunava. V primeru, ko mora zavarovanec prijaviti škodo policiji (požar,
eksplozija,…), mora biti izplačilo najkasneje v roku devetdesetih (90) dni.
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3. Ponudnik mora priložiti lastno izjavo o ureditvi pozavarovanja tistega dela v zavarovanje
prevzetih nevarnosti, ki presegajo lastne deleže v izravnavanju nevarnosti.
4. Ponudnik ima urejeno pozavarovanje tistega dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki
presegajo lastne deleže v izravnavanju nevarnosti.
5. Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od roka za oddajo ponudb, nastopa(l) kot izvajalec pri
vsaj 2 (dveh) zavarovancih, ali je izvedel istovrstne zavarovalne storitve (po obsegu in vsebini
predmeta tega naročila – zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic), ter (je) vrednost
letne premija znaša(la) vsaj 690.000 EUR brez DPZP.
6. Ponudnik razpolaga najmanj z naslednjimi osebami, ki predstavljajo ustrezno kadrovsko zasedbo, od
katerih mora biti najmanj:
-najmanj 3 (tri) osebe z univerzitetno izobrazbo, ki imajo vsaj 4 (štiri) leta delovnih izkušenj v
zavarovalništvu in -najmanj 3 (tri) osebe ki imajo vsaj 4 (štiri) leta delovnih izkušenj na področju
ocenjevanja škod.
Dokazilo za 1., 2., 3., 4., 5., 6: ESPD
Dokazilo za 5: Izjava ponudnika o referencah in referenčno potrdilo.
(opomba: če je skupna ponudba, lahko zahtevane pogoje pod točko 9 in 10 izpolni eden od
partnerjev v skupni ponudbi).
ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in
da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da izpolnjuje
vse zahteve in pogoje naročnika in sprejema vsebino vzorca pogodbe in zahteve iz tehnične
specifikacije naročila.
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD v xml. uvozi na spletni strani portala javnih naročil
( https://www.enarocanje.si/_ESPD/ ) in ga izpolni.
Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik
potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov ter v predmetnem obrazcu
podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni
koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe,
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«,
ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu
e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v .pdf obliki ali ga le naloži v obliki .xml in bo
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podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v .pdf obliki bo ta
hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf.
obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

4. MERILA

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba»najnižjo ceno štiri letne premije v EUR brez DPZP«.

5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013, 90/14 - ZDU, 60/17
in 72/19) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže,
da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem
zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega
naročanja.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno
dokumentacijo vplačati takso v znesku 4.000,00 EUR na TRR številka SI56 0110 0100 0358 802,
odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; sklic
11 16110-7111290-XXXXXXLL (št. javnega naročila + leto)– taksa za postopek revizije javnega
naročanja.
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v
predrevizijskem postopku v desetih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu.
Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.
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6. VZOREC POGODBE

POGODBA
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV
ZA OBDOBJE
OD 01.01.2022 DO 31.12.2025

ki jo pogodbeni stranki skleneta na podlagi ponudbe zavarovalnice

ZAVAROVANEC :

ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22, ki jo zastopa predsednik
uprave, Uroš Blažica
ID za DDV : SI37102656
IBAN : SI56 047500000510950 pri NKBM področje Nova Gorica
in
ZAVAROVALNICA :
__________________________________________, ki ga zastopa direktor ________________
ID številka za DDV.: ____________________
IBAN:______________
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PODLAGA ZA SKLENITEV POGODBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata , da je bila na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu
javnih naročil pod št._______ dne__________ za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
zavarovanca

za

obdobje

od

01.01.2022

do

31.12.2025,

izbrana

zavarovalnica

__________________________ s ponudbo št. __________________ z dne _______________

PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je požarno zavarovanje, strojelomno, montažno zavarovanje, zavarovanje
splošne odgovornosti, vlomsko zavarovanje in zavarovanje projektantske odgovornosti oz.
poklicno zavarovanje iz

arhitekturne in inženirske dejavnosti. Predmet požarnega in

strojelomnega zavarovanja je premoženje zavarovanca, evidentirano v knjigovodstvu
zavarovanca v skupni nabavni vrednosti na 01.01.2022 brez upoštevanj fiksne rasti cen v
preteklem letu ter z ustreznimi franšizami.
Predmet zavarovanja je še splošna odgovornost zavarovanca iz naslova dejavnosti, lastnosti in
pravnega razmerja, zaradi upravičenih civilno pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb do
enotne zavarovalne vsote 500.000,- eur po škodnem dogodku ter ekološke škode do 200.000,eur.
Predmet zavarovanja je projektantska odgovornost za vse projekte , ki jih ima zavarovanec v delu
v višini 50.000,00 eur po škodnem dogodku,
Predmet zavarovanja je tudi zavarovanje proti vlomu do zneskov navedenih v ponudbi.
Predmet zavarovanja je tudi montažno zavarovanje za opremo v montaži za dejansko vrednost
brez odbitne franšize.

3. člen
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Za zavarovalne storitve po tej pogodbi veljajo :
1. Zavarovalno tehnični pogoji zavarovanca , določeni s ponudbeno
dokumentacijo naročila.
2. Splošni in dopolnilni pogoji zavarovalnice
3. Obligacijski zakonik

CENA
4. člen
Za zavarovalne storitve po tej pogodbi se zavarovanec obvezuje plačevati zavarovalnici premije
za eno zavarovano leto kot sledi:

VRSTE ZAVAROVANJ

PREMIJE V EUR brez
DPZP

Požarno zavarovanje
strojelomno zavarovanja
Zavarovanje splošne odgovornosti
Montažno zavarovanje
Zavarovanje vloma
Zavarovanje projekt. odgovornosti
Popusti
Premija skupaj
Davek (DPZP) %
Premija z davkom
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5. člen
Cene iz predhodnega člena so evrsko fiksne oziroma fiksne so premijske stopnje.
Davek od prometa zavarovalnih poslov se obračuna po vsakokrat veljavni davčni stopnji.
V skladu s ponudbo bo zavarovanec plačeval letno premijo v mesečnih brezobrestnih obrokih.
Mesečni obrok bo poravnan na osnovi izdanega dokumenta (računa) zavarovalnice v roku 30 dni
od izdaje računa. Zavarovanec ima pravico kompenzirati obveznosti iz naslova plačila premije z
vsemi likvidiranimi škodami.

ČAS TRAJANJA ZAVAROVANJA
6. člen
Zavarovanje po tej pogodbi traja od 01.01.2022 ob 00.00 uri in se zaključi ob 24.00 uri
31.12.2025.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
7. člen
Zavarovanec je dolžan izvajati prijave škode na dokumentiran način s podatki, potrebnimi za
ažuren obračun in izplačilo škode. Zavarovanec je dolžan omogočiti cenilcu zavarovalnice ogled
poškodovanega objekta ali opreme.

8. člen
Zavarovalnica plača zavarovalnino v roku 14 dni, po likvidaciji škode, v nasprotnem primeru ima
zavarovanec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. V primeru večjih škod, ob podanem
temelju za izplačilo zavarovalnine, zavarovalnica izplača naročniku akontacijo v višini minimalno
50% ocenjene škode v roku 14 dni. V nasprotnem primeru ima zavarovanec, pravico do zamudnih
obresti

in

pravico

do

povračila

stroškov

najema

kreditov

za

sanacijo

škode.

Če za obračun škode zavarovalnici ni predložena vsa ustrezna dokumentacija, mora le ta o tem
pisno obvestiti zavarovanca najkasneje v 3 dneh po prejemu dokumentacije. Hkrati pa mora na
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zahtevo

zavarovanca

izplačati

nesporni

del

svoje

obveznosti

kot

akontacijo.

V primerih, ko se pogodbeni stranki ne sporazumeta o zavarovalnini, o tem odloči komisija treh
izvedencev, od katerih vsaka pogodbena stranka imenuje po enega izvedenca, predsednika pa
imenujeta sporazumno.
Stroške zavarovalnega posrednika v okviru administrativnega dela premije nosi izbrana
zavarovalnica.
Zavarovalnica se obvezuje da bo naročniku za vsako šestmesečno obdobje poročala o višini
zneska, datumih in upravičencih, katerim je bila izplačana odškodnina iz posameznih
zavarovalnih vrst, ki so predmet tega javnega naročila.
Zavarovalnica bo zavarovancu izstavila police za vsa zavarovanja, ki so bila predmet naročila in te
pogodbe, najkasneje 30 dni pred pričetkom jamstva.

9. člen
Zavarovanec si pridržuje pravico spreminjati zavarovalna kritja v soglasju z zavarovalnico in
predmetno zakonodajo.

PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK
10. člen
Odgovorni predstavnik zavarovanca je ______________________
Odgovorni predstavnik zavarovalnice je ______________________
Predstavnik zavarovanca je pooblaščen, da zastopa zavarovanca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo
na izvajanje te pogodbe. Predstavnik zavarovanca sodeluje s predstavnikom zavarovalnice ves čas
trajanja pogodbe in mu nudita vse potrebne podatke in navodila, ki sta jih na podlagi obveznosti
iz te pogodbe dolžna dajati.
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh
delovnih dni po zamenjavi.
11. člen

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI
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V kolikor zavarovatelj 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 opravljena dela.
Morebitna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo z asignacijo. Izvajalec mora za vsako
zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.
Zavarovatelj odgovarja zavarovanca za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam.
Št.

Podizvajalec

Opis del

(naziv in sedež)

Delež oddanih del v % od
celote

1.
2.
3.
Odgovornost zavarovatelj nasproti naročniku je solidarna.
Zavarovatelj mora med izvajanjem naročila zavarovanca obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
V primeru vključitve novih podizvajalcev mora zavarovatelj zavarovancu skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega člena ter priložiti zahtevo podizvajalca za
neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Zavarovanec bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Zavarovanec lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno
izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
zavarovanec v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Zavarovanec mora o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti zavarovatelja najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da zavarovanec namesto
glavnega zavarovatelja poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega zavarovatelja.
Zavarovatelj mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil ter potrjeno asignacijsko pogodbo.
Kadar namerava zavarovatelj izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
plačilo v skladu s tem členom, mora:
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−

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega zavarovanec namesto izvajalca
poravna podizvajalčevo terjatev do zavarovatelja,

−

zavarovatelj svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil ter potrjeno asignacijsko pogodbo.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora zavarovatelj naročniku najpozneje
v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev,
ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno
povezano s predmetom javnega naročila.

12. člen
FINANČNO ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
Ponudnik mora za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dostaviti bianco menico z menično
izjavo v roku 10 dni od podpisa pogodbe v višini 10% pogodbene vrednosti z DPZP za celotno
pogodbeno obdobje z veljavnostjo do 1.1.2026.
13. člen
Zavarovalnica se obvezuje, da bo, v opazovanem obdobju, zavarovancu priznala" non claim"
bonus pri vseh sklenjenih premoženjskih zavarovanjih in sicer v odvisnosti od škodnega rezultata.
V primeru sklepanja potresa ali drugih avtomobilskih zavarovanj velja, da tovrstna zavarovanja
ne zapadejo v obračun bonusa.
Škodni rezultat opazovanega obdobja je razmerje med izplačanimi škodam in plačano
zavarovalno premijo, zmanjšano za znesek davka od prometa zavarovalnih poslov.
Izplačane škode predstavljajo vsoto vseh izplačil, ki jih je po zavarovalnih policah izplačala
zavarovalnica, vključno z ocenjenim zneskom škodne rezervacije.
Bonus se izplačuje vsako leto posebej, pri čemer velja, da se upošteva triletno razmerje med
izplačanimi škodam in plačano zavarovalno premijo. Po prvem letu zgolj za prvo leto, medtem ko
po drugem letu, za dve leti.
Obračun bonusa preteklega leta se izvede najkasneje do 30.06. tekočega leta.
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Ne glede na zgoraj zapisana pravila velja dodatno določilo in sicer da kadarkoli letni škodni
rezultat posameznega leta preseže 125 %, zavarovancu v nadaljevanju trajanja zavarovanj ne
pripada udeležba pri bonusu.
»Non claim« bonus tabela
Škodni odstotek

BONUS

od

do

11%

0%

15%

9%

15%

25%

7%

25%

35%

4%

35%

45%

2%

45%

55%

14. člen

VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV
Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe in bo označena za zaupno, ali bo to izhajalo iz njene narave ali iz določb veljavnih
evropskih in slovenskih predpisov, varovali kot poslovno skrivnost in je ne bosta neupravičeno
izkoriščali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam.
Skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih
osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili teh predpisov. Pogodbeni stranki
bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali
morebitne zlorabe, skladno in v smislu z določili navedenih predpisov.
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da med obdobjem trajanja te pogodbe in po njenem poteku ne
bosta razkrili osebnih podatkov in drugih informacij, s katerimi sta se seznanili pri izvajanju te
pogodbe, razen če tako zahteva zakonodaja ali odredba sodišča, oziroma na podlagi izrecnega
pisnega soglasja pogodbenih strank.
UPORABA PRAVA IN KODEKSA
Za urejanje vseh ostalih odnosov iz te pogodbe veljajo splošna določila o prodajni pogodbi iz
Obligacijskega zakonika.
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Stranki pogodbe se obvezujeta, da bosta pri izvrševanju pogodbenih obveznosti spoštovali
določila Etičnega kodeksa družbe Elektro Primorska, d. d., (v nadaljevanju: kodeks), objavljenega
na spletni strani družbe www.elektro-primorska.si.Pogodbeni stranki se dogovorita, da je kršitev
določil kodeksa lahko utemeljen razlog za enostransko odpoved pogodbenega razmerja.

15. člen
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno
korist za pridobitev posla 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
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je nična.

REŠEVANJE SPOROV
16. člen
Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z zavarovanjem po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki
reševali najprej sporazumno; če pa do sporazuma ne pride, bo o sporih odločilo pristojno sodišče
na sedežu zavarovanca.

KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se izpolni v primeru ene od naslednjih
okoliščin:
-

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
-

če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času

izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki,
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opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja
ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s
kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s
podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali
zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v
roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O
datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se
šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo

V primeru , da je posamezno določilo te pogodbe v nasprotju s pogoji, na podlagi katerih je
sklenjeno to zavarovanje, se uporablja ta pogodba in pogoji iz razpisne dokumentacije ter
ponudbe oz. kar je ugodneje za zavarovanca.

18. člen
Pogodba je sklenjena za dobo štirih (4) let. Ne glede na datum sklenitve zavarovalne pogodbe,
zavarovalnica zagotavlja zavarovanj premoženja in premoženjskih interesov od 00.00 ure
01.01.2022 dalje do 24:00 ure 31.12.2025.

19. člen
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po
2 (dva) izvoda.
Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in zavarovatelj predloži naročniku
bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti.
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V…………, dne
ZAVAROVALITELJ :

V Novi Gorici, dne:……………
ZAVAROVANEC:
ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.
Predsednik uprave :

Priloge:
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•

Splošni in dopolnilni pogoji Zavarovalnice

•

razpisna dokumentacija

•

ponudnikova dokumentacija

•

izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb

