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1_Podatki o ponudniku       OBR-1 

 

Predmet javnega naročila: Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe strehe 

 

Ponudnik: 

 
(naziv ponudnika) 

 
(naslov ponudnika) 

 

Zakoniti zastopnik ponudnika:       

 

Identifikacijska številka za DDV:       

 

Pristojna finančna uprava:      

 

Številka transakcijskega računa in banka:       

 

Matična številka:       

 

Naslov:       

 

Številka telefona:       

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:       

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:       

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe (z navedbo funkcije):       

 

MSP* (ustrezno obkrožiti): DA NE 

 

V primeru, da bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, izjavljamo, da: 

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi 

predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in 

normativi, 

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem 

upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS. 

 
*Ponudnik označi, ali je mikro, malo ali srednje podjetje (MSP) – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 

o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednje velika podjetja določajo tista podjetja, ki 

zaposlujejo manj kot 250 ljudi ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 

43 milijonov EUR.  
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Izjavljamo, da: 

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za 

izvedbo javnega naročila, 

- soglašamo, da naročnik naknadno ves čas postopka javnega naročila in tudi po oddaji javnega 

naročila glede na razpoložljiva sredstva obseg naročila skrči ali razširi, v zvezi s čimer ne bomo 

zahtevali nadomestila ali odškodnine, 

 

 

 

 

Datum: Žig: Podpis: 

   

 

 

 

 
Navodila za izpolnitev: 

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri 

oddaji ponudbe s podizvajalci. V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira. 
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OBR-2 

PONUDBA št. ______________ 

 

Predmet javnega naročila: Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe strehe 

 

Ponudnik: 

 
(naziv ponudnika) 

 
(naslov ponudnika) 

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil dne__________, pod 

številko objave _______________ Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe 

strehe se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili 

za izdelavo ponudbe:  

(se označi z X): 

- ☐ Samostojna ponudba 

- ☐ Ponudba s podizvajalci 

- ☐ Skupna ponudba 

- ☐ Z uporabo zmogljivosti drugih subjektov 

 

Ponudbena cena za predmet javnega naročilaa 

 

Cena investicije 

Investicija  Vrednost v EUR  

Cena celotne investicije skladno s tehničnimi specifikacijami iz razpisne 

dokumentacije ter vključenim 2-letnim nadzorom, vzdrževanjem in 

servisom  

(od podpisa primopredajnega zapisnika) brez DDV 

 

DDV  

SKUPAJ Z DDV  

Vrednost v EUR  
 

 

 

GARANCIJSKI ROK (merilo): 

Garancijski rok za kakovost vseh izvedenih del znaša ________ let od primopredaje izvedenih del. 

(Zahtevan najmanj 5 let) 

Garancijski rok na delovanje modulov je ________  let. (Zahtevan najmanj 10 let) 

Garancijski rok na doseganje moči modulov nad 90% je ________ let. (Zahtevan najmanj 10 let) 

Garancijski rok na doseganje moči modulov nad 80% je  ________  let. Zahtevan najmanj 20 let) 

Garancijski rok na delovanje razsmernika je ________  let. (Zahtevan najmanj 5 let) 
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ROK PLAČILA: 

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni od dneva (uradno evidentiranega) prejema pravilne situacije 

za opravljena dela.  

 

Končno situacijo bo izvajalec izstavil v roku 8 dni po uspešno opravljeni primopredaji vseh del, ki se 

ugotovi zapisniško in po predaji finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. 

 

Plačilo opravljenega dela bo izvedeno na osnovi opravljenega dela v eni začasni situaciji in končni situaciji 

na naslednji način: 

- 80% pogodbene vrednosti (točka cena investicije) po končani montaži obeh sončnih elektrarn 

(dokazilo je podpisana izjava izvajalca s strani naročnika ali njegovega nadzornega organa, da so vsa 

montažna dela končana), 

- 20% pogodbene vrednosti (točka cena investicije) po uspešno izvedenem zagonu in uspešni 

primopredaji sončnih elektrarn (dokazilo je podpisan medsebojni zapisnik, da je elektrarna na 

multifunkcijskem merilniku izkazala ob ugodnih vremenskih razmerah proizvedeno moč električne 

energije kot zahtevano z razpisno dokumentacijo). 

 

Opravljanje storitev nadzora, rednega vzdrževanja in servisa po izteku 2-letnega obdobja po podpisu 

primopredajnega zapisnika, se zaračunava letno za posamezno leto, skladno s ponujeno ceno v točki 

vzdrževanja.  

 

Izjavljamo, da:  

• smo pooblaščeni dobavitelj proizvajalca ponujene opreme; 

• so ponujeno blago in storitve v celoti skladne s tehničnimi specifikacijami in zahtevami 

naročnika, določenimi v razpisne dokumentacije, 

• se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev, smo v celoti 

seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni dobaviti predmet 

naročila z vsemi tehničnimi specifikacijami razpisne dokumentacije, v roku in na način, kot ga 

zahteva naročnik; 

• smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo 

originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno 

odgovornost. 
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V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 (računske napake) soglašamo, da naročnik: 

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem 

se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, 

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s 

strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi 

računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi 

ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. 

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 

 
PRILOGA: 

- Obrazec predračuna (OBR-2.1) 

Ta obrazec podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo in vsi podizvajalci. 

 

Datum: Žig: Podpis: 
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OBR-3 

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe  

Ponudnik:  

Polni naziv podjetja:  

Sedež in njegova občina:  

Št. vpisa v sodni register:  

Št. vložka:  

Matična številka podjetja:  

Naročnik: 

KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o.,  

Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

 

Pooblastitelj(ica) 

____________________________________________________________________ 

daje soglasje naročniku__________________, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja 

izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih 

modulov na obstoječe strehe od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, 

Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da  pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da 

oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo 

zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih ni bil(a) 

pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

 

a) Ime in priimek  podpis  

EMŠO  

datum in kraj 

rojstva  

stalno / začasno 

bivališče  

državljanstvo  

 

 

Kraj:           Podpis: 

Datum:   
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OBR-4 

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe 

 

Pooblastitelj  

____________________________________________________________________ 

daje soglasje naročniku ______________, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja 

izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih 

modulov na obstoječe strehe od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, 

Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz. zakonita 

zastopnica ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 

75. člena ZJN-3. 

 

 

Ponudnik:  

Polni naziv podjetja:  

Sedež in njegova občina:  

Št. vpisa v sodni register:  

Št. vložka:  

Matična številka podjetja:  

Naročnik: 

KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o.,  

Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

 

 

 

 

 

 

Kraj:     Žig:     Podpis: 

Datum:   
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OBR-5 

IZJAVA o izvajanju del s podizvajalci 

 

 

Predmet javnega naročila: Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe strehe 

 

Ponudnik: 

 
(naziv ponudnika) 

 
(naslov ponudnika) 

 

 

 

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za blago: Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov 

na obstoječe strehe objavljenim na Portalu javnih naročil v Uradnem listu EU, pod materialno in 

kazensko odgovornostjo, 

 

IZJAVLJAMO, 

 

 

a) da dobavo blaga, ki je predmet tega javnega naročila, NE BOMO izvajali s podizvajalci (ni 

potrebno izpolniti obrazcev OBR–6.1, 6.2).  

 

b) da BOMO dobavo blaga izvajali s podizvajalci in da bomo izpolnili obrazca OBR-6.1, 6.2., OBR-

6.3, 6.4 pa predložili na zahtevo naročnika v roku, ki ga bo določil naročnik. 

 
 (Ustrezno obkrožite!) 

 

 

 

Datum: Žig: Podpis: 

   

 

 
Navodila za izpolnitev:  

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s 

podizvajalci. 
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OBR-5.1 

SEZNAM PODIZVAJALCEV 

 

Predmet javnega naročila: Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe strehe 

 

Ponudnik: 

 
(naziv ponudnika) 

 
(naslov ponudnika) 

 

 

 

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za blago: Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov 

na obstoječe strehe v objavljenim na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, pod materialno in 

kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo 

vrednostno udeležbo le-tega: 

 

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________ (naziv) 

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR brez DDV, in sicer bo navedeni 

podizvajalec dobavljal ____________________________________________ (navesti del dobave) 

 

V ponudbi je podizvajalec _______________________________________________________ (naziv) 

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR brez DDV, in sicer bo navedeni 

podizvajalec dobavljal ______________________________________________(navesti del dobave) 

 

(v primeru večjega števila podizvajalcev ponudnik ustrezno razširi ali kopira obrazec) 

 

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvedli predmetno naročilo, sklenili pogodbe, 

in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo. 

 

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred 

spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika. 

 

Datum: Žig: Podpis: 

   

 

 

 
Opomba:  

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. 
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OBR-5.2 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

Predmet javnega naročila Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe strehe 

 

Ponudnik: 

 
(naziv ponudnika) 

 
(naslov ponudnika) 

 

 

Ime podjetja:           

 

Zakoniti zastopnik: 

 

Identifikacijska številka za DDV:  

 

Pristojna finančna uprava: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Matična številka: 

 

Naslov: 

 

Številka telefona: 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 
Navodila za izpolnitev:  

Obrazec izpolni podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivosti uporablja glavni ponudnik. V primeru večjega števila podizvajalcev oz. subjektov, 

katerih zmogljivosti uporablja glavni izvajalec, se obrazec kopira. 
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OBR-5.3 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO      

 

Predmet javnega naročila: Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe strehe 

 

Ponudnik: 

 
(naziv ponudnika) 

 
(naslov ponudnika) 

 

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik, KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska 

Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 

ponudnika/izvajalec neposredno plača podizvajalcu: 

_________________________________________________________________________________ 

za javno naročilo blaga: Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe strehe 

objavljeno na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _____________ in v 

Uradnem listu EU. 

 

SOGLASJE PODIZVAJALCA 

 

soglašamo, da naročnik, KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 

Šmartno pri Slovenj Gradcu, na podlagi pogodbe št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3 

namesto ponudnika/izvajalca: 

_______________________________________________________________________________ 

poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/izvajalca. 

 

 

Datum: Žig: Odgovorna oseba 

podizvajalca: 

Podpis: 

   

 

 

 

 
Navodila za izpolnitev:  

Obrazec izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno 

plačilo, se obrazec kopira. 
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OBR-5.4 

PONUDNIKOVO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL    

PODIZVAJALCEM 

 

 

Predmet javnega naročila: Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe strehe 

Ponudnik: 

 
(naziv ponudnika) 

 
(naslov ponudnika) 

 

v skladu z ZJN-3 daje naročniku za javno naročilo blaga: Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih 

modulov na obstoječe strehe objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne 

_______________ in v Uradnem listu EU pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 

neposredno plača naslednjim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. 

 

Št. Naziv in naslov podizvajalca 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

 

 

 

Datum: Žig: Odgovorna oseba ponudnika: 

   

   

 

 

 

 

 
Opomba: 

Ponudnik v obrazec vpiše vse podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo.  
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OBR-6 

 

IZJAVA 

o sposobnosti za izvedbo posla in garancijskem roku 

 

Predmet javnega naročila: Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe strehe 

 

Ponudnik: 

 
(naziv ponudnika) 

 
(naslov ponudnika) 

 

Pod materialno in kazensko odgovornostjo 

 

IZJAVLJAMO, 

 

- da smo tehnično in strokovno sposobni izvesti predmetno javno naročilo; 

 

- da zagotavljamo garancijo najmanj 5 let za kakovost vseh izvedenih del; 

 

- da za ponujeno opremo zagotavljamo rezervne dele, tehnično podporo in redni servis v in po 

poteku garancijskega roka, torej v obdobju navedene življenjske dobe. 

 

 

 

 

 

Datum: Žig: Podpis: 

   

 

 
Navodila za izpolnitev: 

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s 

podizvajalci. 
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OBR-6.1 

PRIMERLJIVE DOBAVE oz. IZVEDENE STORITVE ZA GOSPODARSKI SUBJEKT 
(izpolni samostojni ponudnik, glavni ponudnik v skupni ponudbi oz. ponudbi s podizvajalci) 

 

Ponudnik: 

 
(naziv ponudnika) 

 
(naslov ponudnika) 

Predmet naročila: Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe strehe. 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo naslednje reference 

 

Zap. 

št. 

Referenčni naročnik 

(ime in priimek kontaktne 

osebe, e- naslov, telefon) 

Predmet pogodbe 

Obdobje in 

kraj 

izvajanja 

Moč 

sončne 

elektrarne 

1.     

2.     

3.     

4.      

5.     

 

Izjavljamo, da so navedene reference v celoti skladne z zahtevami razpisne dokumentacije za javno 

naročilo »Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe strehe«. 

Po pozivu naročnika se ponudnik zaveže k temu obrazcu priložiti potrdila naročnikov, in sicer za vsak 

posamezni referenčni posel, ki ga ponudnik v obrazcu navaja, sicer reference ne bodo priznane.  

Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da 

navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, sicer 

reference ne bodo priznane. Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku preverjanja ponudb od 

posameznega gospodarskega subjekta kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled pogodbe oz. druge 

dokumente, s katerimi lahko nedvoumno dokazuje navedene reference. 

 

 

Datum: Žig: Podpis: 
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OBR-6.2 

REFERENČNO POTRDILO 

 

POTRDILO NAROČNIKA 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih 

poslih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o 

uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika. 

 

Naročnik (potrjevalec 

reference) 
 

Naslov: 
 

 

Izvajalec:  

Kontaktna oseba naročnika 

(potrjevalca reference): 
 

Datum izvedbe posla oziroma 

obdobje dobav: 
 

Kraj izvedbe:  

Kratek opis predmeta naročila: 

 
 

Moč sončne elektrarne:  

 

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila zgoraj navedeni izvajalec izvajal storitve v skladu s sklenjeno 

pogodbo oziroma v roku, količini in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi. 

 

 

 

 Žig  

(Kraj in datum)  (podpis odgovorne osebe potrjevalca reference - naročnika) 

 

 

Opomba: 

Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da 

navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu. 

Predmet naročila:  
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OBR-6.3 

SEZNAM KADRA 

 
(naziv in sedež ponudnika) 

 

Seznam ključnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo del 

1. Odgovorni vodja del: 

 

Ime in priimek osebe, ki bo delo vodje opravljala 

na predmetnem javnem naročilu: 

      

Referenčni projekti (lokacija, obdobje izvajanja, 

opis funkcionalnosti, zadolžitve ): 

      

Pridobljena izobrazba:       

Opravljen strokovni izpit:       

 

Ponudnik mora za odgovornega vodjo del (elektro stroke) v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih letih 

pred rokom za oddajo ponudbe, kvalitetno, pravočasno in v skladu s sklenjeno pogodbo: opravljal 

funkcijo odgovornega vodje del pri montaži ali vzdrževanju treh sončnih elektrarn. Izmed teh referenc 

mora biti vsaj ena referenca za montažo ali vzdrževanje sončne elektrarne moči 100 kWp ali več. Izkazati 

je treba izkušnje tako pri montaži kot vzdrževanju. 

 

2. Seznam kadra, ki bo delo opravljal: 

(tabela se kopira tolikokrat, kolikor je oseb navedenih v kadru) 

Ime in priimek osebe, ki bo delo opravljala na 

predmetnem javnem naročilu: 

      

Referenčni projekti (lokacija, obdobje izvajanja, 

opis funkcionalnosti, zadolžitve, moč sončne 

elektrarne ): 

      

 

Ponudnik mora imeti na razpolago strokovni kader, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega 

naročila in ima vsaka posamezna oseba izkušnje z montažo in vzdrževanjem vsaj 1 sončne elektrarne. 

 

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti dokazila za zgornje navedbe za posamezen kader, v kolikor 

naročnik to zahteva.  

 

 Žig  

 (Kraj in datum)      (podpis odgovorne osebe naročnika) 
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OBR-7 

Vzorec pogodbe 

KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj 

Gradcu, ki ga zastopa direktor mag. Ivan Plevnik kot naročnik, ID za DDV: SI94050198 MŠ: 6086381000 

(v nadaljevanju: naročnik) 

 

in 

(v nadaljevanju: izvajalec / dobavitelj) 

skleneta naslednjo 

 

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je: 

- naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. 

členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, v 

nadaljevanju ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne    2022, pod številko 

objave         /2022 in v Uradnem listu Evropske unije z namenom sklenitve pogodbe za JN _ 

Dobava, montaža in zagon fotonapetostnih modulov na obstoječe strehe; 

- dobavitelj   bil izbran na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št.  z 

dne   kot najugodnejši ponudnik.. 

 

 

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

 

S to pogodbo se dobavitelj obvezuje dobaviti predmetno blago naročniku v obsegu in na način, kot je 

razvidno iz dobaviteljeve ponudbe in ponudbenega predračuna št. _______z dne_________ ter 

razpisne dokumentacije naročnika, ki je sestavni del te pogodbe. Predmetno pogodbeno obveznost je 

izvajalec dolžan opraviti skladno s tehničnimi specifikacijami in pogoji, ki jih je potrdil v svoji ponudbi ter 

razpisno dokumentacijo. 

Predmet javnega naročila je dobava, vgradnji in zagon sončne fotovoltaične elektrarne na objektu 

Skladiščnega kompleksa Kocerod, ki zajema zlasti:  

• dobava in montaža opreme, ki je predmet naročila, 

• izdelava PZI in pridobitev elektro soglasja na PZI (priprava vse dokumentacije, s katero naročnik 

pridobi potrebna dovoljenja za postavitev sončne elektrarne ter dovoljenja, po katerih se izvedejo dela),  

• statična presoja, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, 
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• izvedba pripravljalnih del in vseh ostalih del za izvedbo predmeta naročila, 

• zagotavljanje požarne varnosti in izdelava požarnega načrta, 

• interni tehnični pregled pred primopredajo pogodbenih del in odpravo napak ugotovljenih na 

internem tehničnem pregledu, 

• preostala dela, ki so definirana z obsegom razpisne dokumentacije in pogodbe ter vsa ostala 

dela, ki so potrebna za dokončanje predmetnega naročila, 

• priprava projekta izvedenih del PID, 

• primopredaja pogodbenih del, 

• pomoč pri sklenitvi pogodbe za dostop do distribucijskega omrežja, 

• priklop sončne elektrarne na omrežje, 

• usposabljanje naročnika za upravljanje s sončno elektrarno, 

• pomoč pri pridobitvi deklaracije za proizvodno napravo iz obnovljivih virov, 

• nadzor in redno preventivno vzdrževanje naprav za obdobje 7 let, 

• servis naprave po potrebi naročnika za obdobje 7 let. 

 

 

III. POGODBENA CENA 

3. člen 

 

Skupna pogodbena vrednost za dobavo, montažo in 2-letnim rednim vzdrževanjem naprav, nadzorom 

in servisom znaša_____________ (EUR brez DDV) oz. ______________ (EUR z DDV).  

 

Dodatno 5-letno opravljanje storitev nadzora, rednega vzdrževanja in servisa naprav znaša 

_____________ (EUR brez DDV) oz. ______________ (EUR z DDV) letno. 

 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na spremembe 

drugih kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil. 

 

V pogodbeni vrednosti so zajeta vsa dela in dobavljeno blago, zajeto v ponudbi izvajalca in tehničnih 

specifikacijah. 

 

 

IV. SESTAVNI DELI POGODBE 

 

4. člen 

 

Razpisna dokumentacija, ponudba dobavitelja št. ______________ z dne ____________ in potrjene 

tehnične specifikacije so priloge k tej pogodbi in njen sestavni del, zato mora dobavitelj izvesti tudi vse 

obveznosti, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, izhajajo pa iz razpisne dokumentacije, tehničnih 

specifikacij oziroma ponudbe dobavitelja, in sicer po ceni v tej pogodbi oziroma ponudbi. 
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V. PLAČILO 

5. člen 

 

Pogodbena dela se bodo obračunavala po sistemu »funkcionalni ključ« mesečno od prvega do zadnjega 

dne v mesecu, po veljavnih ponudbenih cenah na enoto iz ponudbenega predračuna oziroma cenika 

izvajalca.  

 

Plačilo opravljenega dela bo izvedeno na osnovi opravljenega dela v eni začasni situaciji in končni situaciji 

na naslednji način: 

- 80% pogodbene vrednosti po končani montaži sončne elektrarne (dokazilo je podpisana izjava 

izvajalca s strani naročnika ali njegovega nadzornega organa, da so vsa montažna dela končana), 

- 20% pogodbene vrednosti po uspešno izvedenem zagonu in uspešni primopredaji sončne 

elektrarne (dokazilo je podpisan medsebojni zapisnik, da je elektrarna na multifunkcijskem merilniku 

izkazala ob ugodnih vremenskih razmerah ______ proizvedeno moč električne energije). 

 

Končno situacijo v višini 20% pogodbene vrednosti bo izvajalec izstavil v roku osmih (8) dni po uspešno 

opravljeni primopredaji vseh del, ki se ugotovi zapisniško in po predaji finančnega zavarovanja za 

odpravo napak v garancijski dobi ter, ko je opravljen končni obračun. 

 

Situacije morajo biti opremljene in sestavljene v skladu z veljavno zakonodajo za to vrsto listin. Vsebovati 

morajo tudi podatke o količinah in cenah izvedenih del, skupni vrednosti izvedenih del, prej izplačanih 

zneskih in znesku, ki ga je potrebno plačati na podlagi izstavljene situacije. 

 

Dodatno 5-letno opravljanje storitev nadzora, rednega vzdrževanja in servisa se zaračunava letno za 

posamezno leto. 

 

6. člen 

 

Situacije potrjuje naročnikov nadzornik oziroma pogodbeni predstavnik naročnika. Rok potrditve 

situacije s strani naročnikovega nadzornika oziroma pogodbenega predstavnika naročnika je osem (8) 

dni po izstavitvi situacije.   

 

Naročnik bo, v skladu s prejšnjim odstavkom, plačilo nespornega zneska situacije opravil v roku 

tridesetih (30) koledarskih dni od dneva (uradno evidentiranega) prejema pravilne situacije za 

opravljena dela, končno situacijo pa v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva (uradno 

evidentiranega) prejema pravilne situacije za opravljena dela, na račun izvajalca številka SI56 

………………………………………………….. odprt pri ……………..……. 

 

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. 
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VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

7. člen 

 

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 

pogodbenih obveznosti. 

Dobavitelj zagotavlja, da bo pogodbene obveznosti opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v 

skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. 

Dobavitelj se obvezuje: 

- dobaviti blago po tej pogodbi kot dober strokovnjak ob upoštevanju naročnikovih pogojev in 

zahtev oz. tehničnih specifikacij; 

- dobaviti blago po tej pogodbi gospodarno in ekonomično v okviru določil te pogodbe in 

morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama in v korist naročnika; 

- da dobavljeno in vgrajeno predmetno blago ustreza vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti in 

zahtevane opreme, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji oz. tehničnih specifikacijah; 

- zagotavljati servisiranje dobavljenega blaga v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij, 

- zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli za dobavljeno blago v skladu z zahtevami iz 

tehničnih specifikacij; 

- pridobljene podatke, do katerih pride v teku izvajanja pogodbe, varovati kot poslovno tajnost 

naročnika in morebitnih njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih podatkov, 

tehnoloških postopkov in drugih strokovnih informacij tudi po izteku te pogodbe. 

 

Naročnik se obvezuje: 

- sodelovati z dobaviteljem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene 

pravočasno, v celoti in v skladu z razpisno dokumentacijo, 

- tekoče obveščati dobavitelja o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem 

pogodbenih obveznosti. 

 

 

VII. DOBAVNI ROKI 

 

8. člen 

 

Pogodbeni dobavni rok oz. rok izvedbe storitve - v dveh mesecih od podpisa pogodbe-  se lahko 

spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo 

mogoče predvideti ob določitvi dobavnega roka oziroma jih ni povzročil dobavitelj. 
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VIII. POGODBENA KAZEN IN POVRAČILO ŠKODE 

 

9. člen 

 

V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi ne dobavi blaga oz. izvede predmetne storitve v roku, mora 

plačati pogodbeno kazen: za vsak koledarski dan prekoračitve roka dobave in zamude izvedbe 

pogodbenih obveznosti v višini 1 % (enega odstotka) celotne pogodbene cene (z DDV), vendar skupno 

največ v višini 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene cene (z DDV). 

Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih obveznosti in roka dobave nastaja pri naročniku dodatna škoda, 

je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani dobavitelja. 

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom 

škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske 

odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav o kršitvi dobavnega roka 

dobavitelja na to ni opozoril. 

 

 

IX. NADZOR 

 

10. člen 

 

V kolikor naročnik ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili členov te 

pogodbe in zahtev iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, lahko naročnik takoj pisno 

odpove pogodbo, brez odškodninske obveznosti do dobavitelja. 

 

X. PROJEKTNA IN OSTALA DOKUMENTACIJA 

 

11. člen 

 

Izvajalec mora za vsa izvedena dela v sklopu predmetne pogodbe za postavitev sončne elektrarne na 

objektih družbe Kocerod naročniku predati: 

• Projekt za izvedbo (PZI) v tiskani obliki v štirih (4) izvodih in elektronski obliki v dveh (2) izvodih, 

• Projekt izvedenih del (PID) skladno z izvedenim stanjem, kjer bodo vnesene vse spremembe 

izvedene v sklopu realizacije predmetnega projekta, v tiskani obliki v štirih (4) izvodih in elektronski 

obliki (CD) v dveh (2) izvodih, 

• Navodilo za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v tiskani obliki v štirih (4) izvodih in elektronski obliki 

v dveh (2) izvodih, 

• 4 izvode Dokazila o zanesljivosti objekta, 

• dokumentacijo o izdelavi presoj (statična presoja, presoja s področja požarne varnosti in presoja s 

področja zaščite pred strelami), dokumentacijo o izdelavo požarnega načrta, 

• dokumentacijo o vgrajenih materialih in elementih, opravljenih preskusih in testiranjih, certifikate, 

vso ostalo dokumentacijo, ki jo kot obveznost izvajalca del predpisuje veljavna zakonodaja v RS, 

garancijske listine. 
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XI. ROK DOBAVE 

 

12. člen 

 

Dobavitelj se obvezuje, da bo predmet te pogodbe pravočasno in v skladu s pogodbenimi določili in z 

dogovorom z naročnikom dobavil na lokacijo naročnika. Dobava oz. izvedba predmetne storitve se bo 

štela za pravilno izvršeno, ko bo dobavitelj naročniku izročil predmet pogodbe vključno z vso zahtevano 

dokumentacijo in ko naročnik in dobavitelj podpišeta prevzemno/predajni zapisnik. 

 

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista 

pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo. 

 

 

XII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

 

13. člen 

 

Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je Marko Tovšak. 

Skrbnik te pogodbe na strani dobavitelja je ________. 

Spremembo predstavnika pogodbene stranke sporoči stranka drugi stranki pismeno. 

 

 

XIII. IZJAVA O POZNAVANJU PREDMETA POGODBE 

 

14. člen 

 

Dobavitelj izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s 

tehnično dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo javnega 

naročila. 

 

 

XIV. PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA 

 

15. člen 

 

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. 
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Naročnik lahko prekine pogodbo brez odpovednega roka, če je seznanjen, da je pristojni državni organ 

ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 

dobavitelja pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 

 

XV. TOLMAČENJE POGODBENIH DOLOČIL 

 

16. člen 

 

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe ter Obligacijskega zakonika upošteva 

še razpisno dokumentacijo, ponudbeno dokumentacijo, tehnične specifikacije, tehnično dokumentacijo 

ponudnika, obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika in drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo. 

 

 

XVI. FINANČNO ZAVAROVANJE 

 

17. člen 

 

Izvajalec je najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za 

veljavnost pogodbe, naročniku izroči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 

višini 7 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 60 dni od podpisa primopredajnega zapisnika, 

brezpogojno, vnovčljivo na prvi poziv. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo listin 

za zavarovanje posla, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena, naročnik pa lahko uveljavlja škodo 

po splošnih pravilo obligacijskega prava.  

 

Naročnik bo lahko unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor bo 

izvajalec kršil obveznosti iz te pogodbe, kot primeroma, a ne izključno:  

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi 

oziroma, če naročnik odstopi od pogodbe po izvajalčevi krivdi,  

- v primeru, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v 

dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naročila in ponudbeno dokumentacijo, 

- v primeru, če naročnik tekom izvajanja pogodbe ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni 

izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu, 

- v primeru, če izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v 8 dneh od poziva naročnika, 

- v primeru, če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke, dokumente, 

- v primeru, če izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, 

- v primeru, da se v času trajanja pogodbe izkažejo napake izvedene dobave, montaže in 

vzdrževanja,  

- v primeru, če izvajalec krši področno zakonodajo, 
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- v primeru, če izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne zavarovalne police za 

zavarovanje splošne civilne odgovornosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v 

garancijski dobi, 

- v drugih primerih, ki jih določa pogodba. 

 

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s 

strani izvajalca, lahko naročnik zahteva poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki 

jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti 

izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v 

eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve 

ali neizpolnitve dobavitelja. Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu. Za 

poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, v kolikor ta zadošča. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje na dan predaje objekta v uporabo naročniku (lahko tudi prej), 

naročniku predložil finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v času garancijske dobe, 

brezpogojno, vnovčljivo na prvi poziv, v višini 5% končne vrednosti izvedenih del z DDV, z dobo 

veljavnosti še najmanj 7 let po podpisu primopredajnega zapisnika.  

 

Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku 

škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja 

obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja. 

 

V kolikor izvajalec ne predloži zavarovanja za odpravo napak v času garancijske dobe lahko naročnik 

unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli 

obveznosti do izvajalca. 

 

 

XVII. POGODBENA KAZEN 

 

18. člen 

 

Če izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne bo izvedel v dogovorjenem roku, je dolžan naročniku 

plačati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promil) od pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan 

zamude, vendar skupaj ne več kot 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti z DDV.   

 

V kolikor pogodbena kazen za zamudo preseže 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti z 

DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali tudi 

odstopi od pogodbe. 

 

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom 

škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske 

odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 
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XVIII. PRIMOPREDAJA DEL 

 

19. člen 

 

Primopredaja del se opravi po uspešno zaključenem zagonu, internem tehničnem pregledu ter vključitvi 

sončne elektrarne v omrežje, ko so odpravljene vse napake in pomanjkljivosti in je zagotovljeno 

funkcionalno delovanje objekta skladno s pogodbenimi določili.  

 

Po odpravi napak in pomanjkljivosti se zapisniško ugotovi uspešna primopredaja del. 

 

Poleg ostalih s pogodbo določenih obveznosti ter zahtev iz razpisnih pogojev, je potrebno ob predaji 

objekta izvesti celoten postopek za kontrolo in verifikacijo lastnosti in kakovosti vgrajenih naprav in 

sistemov skladno zakonodaji v Sloveniji. Ob predaji objekta je potrebno naročniku predložiti vse dokaze, 

potrdila, ocene, certifikate, izjave o skladnosti, komisijske zapisnike in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih 

naprav, napeljav, opreme in materialov, ter projekt izvedenih del z izdelanimi geodetskimi posnetki in 

detajlnimi načrti ter vso preostalo dokumentacijo in dokumente, ki so zahtevani po tej pogodbi. 

 

Naročniku je potrebno izročiti tudi vsa poročila o opravljenih meritvah in testiranjih, fotografije s 

posnetki zaključenih posameznih faz gradnje oz. sklopov v digitalni obliki v visoki resoluciji. 

 

Če je prišel naročnik v posest objekta ali njegovega dela pred uspešnim sprejemom in izročitvijo 

(primopredajo) del, se ne šteje, da je s tem prevzel objekt ali njegov del. 

 

Sestavni deli zapisnika uspešnega sprejema in izročitve (primopredaje) del so: 

• finančno zavarovanje izvajalca del za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% končne 

vrednosti izvedenih del z DDV, z veljavnostjo 7 let od podpisa primopredajnega zapisnika, 

• vsi zapisi in zapisniki narejeni v dobi izvajanja del, ki so podpisani s strani pooblaščenih 

predstavnikov naročnika in izvajalca, 

• certifikati za vgrajene dele, naprave in opremo,  

• originali poročil o vseh opravljenih meritvah, preizkusih itn., ki so jih opravile neodvisne, 

pooblaščene organizacije na način in v obsegu, ki so v skladu z zahtevami, podanimi v razpisni 

in projektni dokumentaciji, 

• fotografski posnetki v digitalni obliki v visoki resoluciji, 

• vso preostalo dokumentacijo in dokumente, ki so zahtevani po tej pogodbi in so bili potrebni za 

pridobitev uporabnega dovoljenja, 

• končni obračun (vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo, podatek o tem, ali je projekt 

dovršen v pogodbenem roku ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan, 

znesek morebitne pogodbene kazni zaradi prekoračitve roka izvedbe, kot je dogovorjeno v tej 

pogodbi, znesek, ki ga naročnik obdrži za odpravo pomanjkljivosti oziroma manjvrednost 

izvedenih del, znesek morebitne škode, ki jo je po določbah te pogodbe dolžan poplačati 

izvajalec, druge, za obračun pomembne postavke, ki bi se pojavile med gradnjo, končni znesek, 

ki ga mora izvajalec še obračunati). 
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XIX. GARANCIJSKA DOBA 

20. člen 

 

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake v garancijski dobi, pri čemer znaša garancijska 

doba:  

• ________ let za kakovost vseh izvedenih del  

• garancijski rok na delovanje modulov je _____ let. 

• garancijski rok na doseganje moči modulov ____  %  je ____ let      

• garancijski rok na doseganje moči modulov ____ % je  ____ let. 

• garancijski rok na delovanje razsmernika je _____ let. 

• za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev. Izvajalec je dolžan 

najkasneje ob sprejemu in izročitvi (primopredaji) del naročniku izročiti dokumentacijo o 

garancijah proizvajalcev naprav in opreme, skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje v 

slovenskem jeziku. 

 

Pri garancijskem roku za opremo, ki jo bo vgradil izvajalec, se njegova odgovornost ravna po vsebini in 

rokih garancij proizvajalca opreme. Izvajalec je dolžan najkasneje ob sprejemu in izročitvi 

(primopredaji) del naročniku izročiti dokumentacijo o garancijah proizvajalcev opreme, skupaj z 

navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku in v 4 (štirih) izvodih. Garancijska doba iz 

prvega odstavka velja za kakovost izvedenih del.  

 

Za vgrajene materiale veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki ne smejo biti krajši od skupnega 

garancijskega roka za kakovost izvedenih del.  

 

Vsi garancijski roki se štejejo od datuma zapisniško ugotovljene uspešne primopredaje del. 

 

Če izvajalec v garancijski dobi ne izvrši popravil v postavljenem roku (ali če napak ne ugotovi, zaradi 

pomanjkljivega izvajanja nadzora ali rednega vzdrževanja), naročnik naroči ta dela drugemu podjetju 

na račun izvajalca, poleg navedenega lahko naročnik bremeni izvajalca tudi za izpad prihodka ter 

unovči finančno zavarovanje za zavarovanje odprave okvar in napak v času garancijske dobe. 

 

 

XX. NAČIN REŠEVANJA REKLAMACIJ V GARANCIJSKEM ROKU 

 

21. člen 

 

Naročnik je dolžan sporočiti ugotovljene napake izvajalcu pisno. Izvajalec se obvezuje vse reklamacije 

odpraviti v roku največ 48 ur, od ure ko je bil o napaki obveščen. V kolikor izvajalec ugotovi, da okvare 

ali napake v tem roku ni mogoče odpraviti, mora naročnika o tem pisno obvestiti in navesti tehtne 

razloge za podaljšanje roka za odpravo napak ter navesti končni datum odprave napake. S podaljšanim 

rokom se mora naročnik strinjati. 
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Če izvajalec v tem času ne odpravi napake ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave napake, 

lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje odprave okvar in napak v času garancijske 

dobe ter odstopi od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.  

 

 

XXI. KONČNA DOLOČILA 

22. člen 

 

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za  njihovo reševanje 

pristojno sodišče v Slovenj Gradcu. 

 

Pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, 

kar velja zlasti v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb. 

 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni strank. 

Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov, sicer pa do izpolnitve 

obveznosti obeh pogodbenih strank. 

 

Ta pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) 

izvod. 

 
- Ponudba št.  z dne    

- Podpisana pogodba s podizvajalcem 

 

 

 

 

V________________ dne: __________  V Mislinjski Dobravi,  

 

 

 

Številka: _________________________  Številka: ____________________ 

 

IZVAJALEC /DOBAVITELJ:   NAROČNIK: 

      Kocerod d.o.o. 

________________________   mag. Ivan Plevnik, direktor 

 

 

 
 

Navodila za izpolnitev: 

Vzorec pogodbe žigosa in podpiše samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec. 
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FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

   

 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 

 

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) 

Datum:       (vpiše se datum izdaje) 

 

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija) 

 

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja) 

 

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

 

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja 

izbranega ponudnika) 

 

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila) 

 

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko 

in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za 

      (vpiše se predmet javnega naročila) 

  

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) 

 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V 

SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina) 

 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 

 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 

elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) 

 

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali 

elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)  

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na 

območju Republike Slovenije.  

   

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 

 

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku 

javnega naročanja izbranega ponudnika) 
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Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli 

znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj 

navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi 

listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v 

samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali 

se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih 

obveznosti iz osnovnega posla. 

 

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali 

pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 

 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po 

slovenskem pravu. 

 

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri 

MTZ pod št. 758. 

 

             garant   

                                       (žig in podpis) 
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FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 

   

 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 

 

Za:             (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) 

Datum:       (vpiše se datum izdaje) 

 

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija) 

 

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja) 

 

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

 

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja 

izbranega ponudnika) 

 

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila) 

 

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko 

in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za 

      (vpiše se predmet javnega naročila) 

  

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) 

 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V 

SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina) 

 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 

 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 

elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) 

 

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali 

elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)  

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na 

območju Republike Slovenije.  

   

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 

 

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku 

javnega naročanja izbranega ponudnika) 
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Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli 

znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj 

navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi 

listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v 

samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali 

se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih 

obveznosti iz osnovnega posla. 

 

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali 

pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 

 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po 

slovenskem pravu. 

 

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri 

MTZ pod št. 758. 

 

             garant   

                                       (žig in podpis) 
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OBR-8 

 

 

 

Podatki o lastniških deležih in povezanih družbah na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 in naslednji) 

 

 

PODATKI O PONUDNIKU: 

Naziv 

ponudnika:  

  

Sedež 

ponudnika: 

  

Matična 

številka:  

  

Davčna številka:    

 

Lastniški deleži (navedite lastnike in  njihove deleže; za fizične osebe naj izjava vsebuje ime in priimek, 

naslov prebivališča in delež lastništva) 

 Naziv in naslov:  Delež v %: 

Ustanovitelji:   

Družbeniki:   

Tihi družbeniki:   

Delničarji:   

Drugi lastniki:    

 

 

 

Kraj in datum:  Odgovorna oseba: 

 

Žig: 

 

  

 Podpis: 

 

 

 

 

 

 


