VZOREC POGODBE
Priloga 11
Predlagani vzorec mora ponudnik izpolniti, žigosati in podpisati, s čimer potrdi, da je
seznanjen z vsebino in se z njo strinja.
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6320 Piran, ki ga zastopa direktor družbe
Gašpar Gašpar-Mišič (v nadaljnjem besedilu: naročnik) Identifikacijska številka za DDV:
SI73819174, Matična številka: 5105633
in
___________________________________________________________________________,
s sedežem v _____________________________________________________, ki ga zastopa
______________________________________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec),
Identifikacijska številka za DDV: SI _________________
matična številka: __________________
skleneta naslednjo
POGODBO O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE
ŠT. _________________

I.

UGOTOVITVENE DOLOČBE

1. člen
Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Dobava električne energije za
obdobje 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe« objavljenega na portalu javnih naročil dne
_______, št. objave _________ in v Uradnem listu Evropske skupnosti št. _________, dne
_______, je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne _________ kot najugodnejši
ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa
prevzame v obveznost dobave električne energije na merilna mesta naročnika.
Odločitev o oddaji javnega naročila je postala pravnomočna dne ………………….. .
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca št. _________ z dne
__________, vključno s ponudbenim predračunom izvajalca (v nadaljevanju: razpisna
dokumentacija), so sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve
in pogoji iz razpisne dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi.
V primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej
določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v
tej pogodbi izrecno navedeno drugače.
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II. PREDMET POGODBE
2. Člen
Predmet pogodbe je dobava električne energije v skladu z zahtevami naročnika ter
ponudbo izvajalca št. ............ in morebitno dopolnitvijo/pojasnilom ponudbe, št. ............ ter
je podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev pogodbe (npr. v
ponudbi, razpisni dokumentaciji...), in sicer za naslednja merilna mesta:
MM
7-102213
7-116773
7-117083
7-117672
7-124223
7-124375
7-124376
7-125166
7-126227
7-126648
7-133964
7-134592
7-135944
7-138995
7-139599
7-141986
7-143422
7-145491
7-147405
7-156985
7-160178
7-160474
7-164067
7-173794
7-175432
7-175498
7-8010015
7-8032790
7-8047643
7-8985
7-9121
7-9288
7-9350
7-9401
7-9428
7-9437

MM_Naziv
POSLOVNI PROSTOR*ŠTEVEC V HIŠI
OKOLJE PIRAN -ZAPORNICA FORNAČE
PRISTANIŠČE PORTOROŽ
OKOLJE PIRAN - PLAŽA I
OKOLJE PIRAN-ČN SEČOVLJE
OKOLJE PIRAN-ČRP.KLAV.
OKOLJE PIRAN- ČRPALIŠČE PRI RUDI
JP OKOLJE PIRAN D.O.O. JSVO
PARKIRIŠČE KAŠTEL
OKOLJE DEPONIJA
OKOLJE PIRAN -ČN NOVA VAS
OKOLJE PIRAN - ČN PADNA
FEKALNA ČRPALKA
GARAŽNA HIŠA PIRAN
OKOLJE PIRAN -ČRPALIŠČE PARECAG
OKOLJE PIRAN - PLAŽA
OKOLJE PIRAN- ČN OREŠJE
OKOLJE PIRAN-PRISTANIŠČE PIRAN
FEKALNA KANALIZACIJA*PRI ŠT.183
POSLOVNI PROSTORI OKOLJE PIRAN
JAVNE SANITARIJE
PARKIRIŠČE
ČISTILNA NAPRAVA FORNAČE
ČRPALIŠČE Č 5 - LETALIŠČE*PRI 23*
POMOL PIRAN-MARINA
ČRPALIŠČE AVTOKAMP LUCIJA (PRI 204)
ZAPORNICA
JAVNI WC
OBJ. URBANA OPREMA
OKOLJE PIRAN-ČRPALIŠČE STRUNJAN I
OKOLJE PIRAN-ČRPALIŠČE STRUNJAN II
OKOLJE PIRAN-ČRPALIŠČE PUNTA
OKOLJE PIRAN - ČRPALIŠČE PUNTA
OKOLJE PIRAN -POKOPALIŠČE
OKOLJE PIRAN - ČRPALIŠČE FIESA
OKOLJE PIRAN -DELAVNICE SIP
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7-9441
7-9446
7-9521
7-9538
7-9582
7-9653
7-9759
7-9835
7-9878
7-8054504
7-9880

JP OKOLJE PIRAN D.O.O.
OKOLJE PIRAN-UPRAVA
OKOLJE PIRAN - ČRPALIŠČE VESNA
ČRPALKA DROGA*NA FASADI ČRPAL
OKOLJE PIRAN -ČRPALIŠČE OBALA 105
OKOLJE PIRAN -ČRPALIŠČE SEČA
OKOLJE PIRAN-ČN SV.PETER
OKOLJE PIRAN-ČRPALIŠČE BERNARDIN
OKOLJE PIRAN - PLAŽA II
JAVNA PRIREDITEV
OKOLJE PIRAN -KABINE PLAŽA

Električno energijo po pogodbi bo izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji in dodatnimi pogoji
naročnika dobavljal v obdobju 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe.
Izvajalec dobavlja naročniku električno energijo tudi za nova odjemna mesta, ki jih v času
trajanja pogodbe, v upravljanje prevzame naročnik. Nova odjemna mesta se v pogodbo
vključijo s sklenitvijo aneksa in vpisom odjemnega mesta v seznam merilnih mest.
Izvajalec ne dobavlja naročniku električne energije za odjemna mesta s katerimi naročnik,
v času trajanja pogodbe, preneha upravljati. Odjemna mesta se iz pogodbe izključijo s
sklenitvijo aneksa in izbrisom odjemnega mesta iz seznama merilnih mest. V kolikor pride
do spremembe (lastnika, plačnika, načina merjenja, statusa) na merilnem mestu ali ukinitve
posameznega merilnega mesta, preneha uporabnost pogodbe za to merilno mesto.
3. člen
Tip obračuna in način merjenja električne energije na posameznem merilnem mestu določi
sistemski operater distribucijskega omrežja. Oba omenjena podatka sta informativna ter
odražata stanje ob sklepanju pogodbe.
Za obračun porabljene električne energije se uporabljajo podatki, registrirani na merilnih
napravah posameznega merilnega mesta. Za pravilnost podatkov odgovarja pristojni
sistemski operater distribucijskega omrežja.
Če se ugotovi, da so merilne naprave nepravilno registrirale električno energijo ali moč,
pogodbena partnerja skupaj ugotovita obseg in čas nastanka napake, vsaka stranka pa
lahko zahteva tudi prisotnost pooblaščenca SODO. Ugotovljeno razliko izvajalec v
enkratnem znesku poračuna pri naslednjem obračunu za celotno obdobje ugotovljene
napake, vendar največ za 12 mesecev nazaj.
III.

CENA

4. člen
Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi prejete ponudbe izvajalca, ki je sestavni del
te pogodbe. Dejanske vrednosti pogodbe ni mogoče določiti, zato naročnik podaja
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informacijo o ocenjeni vrednosti pogodbe, ki znaša _________________ EUR brez DDV
oziroma _________ EUR z DDV.
Cene produktov za obračun dobavljene električne energije za posamezno merilno mesto so
podane v ponudbenem predračunu št. …………. z dne ……………, ki je priloga k tej
pogodbi in so določene za večjo (VT), manjšo (MT) in (ET) enotno tarifo. Cene so določene
glede na način merjenja na posameznem merilnem mestu.
Čas večje tarife (VT), manjše tarife (MT) in enotne tarife (ET) je določen v Aktu o metodologiji
za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za
elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Uradni list RS, št.
59/10, 52/11 in 81/12). Pogodbeni stranki se strinjata, da se upoštevajo vse morebitne
spremembe navedenega akta.
Cene so določene v EUR/kWh. V pogodbeni vrednosti je vključen tudi strošek trošarine in
DDV.
Neto ponudbena cena ne vsebuje:
- davka na dodano vrednost,
- stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se
obračunavajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter
- morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih bo predpisal pooblaščen
državni organ in katere bo naročniku zaračunal v okviru svojih obveznosti ali
dobavitelj ali pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja.
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku dobavljal električno energijo po predračunu
št. ______________ z dne _________, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.
5. člen
Cene so fiksne za celotno obdobje trajanja javnega naročila.
6. člen
Dejanske dobave lahko odstopajo od predvidenih, odvisno od dejanskih potreb naročnika.
Izvajalec nima nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg
dobavljene električne energije manjši od predvidene.

IV. ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH VIROV
7. člen
Od celotne dobavljene električne energije se izvajalec zavezuje, da bo dobavil najmanj 50 %
energije, ki bo proizvedena iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji električne energije z
visokim izkoristkom ter bo po preteku vsakega koledarskega leta na račun naročnika
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unovčil ustrezno količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni
organ ali neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil.
V kolikor izvajalec ne bo dobavil tolikšen odstotek (%) električne energije iz obnovljivih virov
ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom, kot se je zavezal s pogodbo, bo
naročnik za vsak 1 odstotek (%) manj dobavljene električne energije iz obnovljivih virov ali
v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom zaračunal izvajalcu pogodbeno
kazen v višini 0,75 % letne pogodbene vrednosti.
Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbeno kazen iz prejšnjega odstavka pobota z
obveznostmi, ki jih ima do izvajalca. V primeru, da obveznosti naročnika do izvajalca ne
bodo zadoščale za poplačilo pogodbene kazni, bo naročnik za presežek unovčil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 19. člena te pogodbe.
V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA
8. člen
Za obračun dobavljene električne energije se uporabljajo podatki, registrirani na merilnih
napravah posameznega merilnega mesta. Za pravilnost in točnost podatkov odgovarja
SODO.
V kolikor izvajalec ne prejme od SODO potrebne podatke za obračun dobavljene električne
energije, lahko izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo pa upošteva v obliki
poračuna pri naslednjem računu.
9. člen
Izvajalec bo naročniku izstavljal račune ločeno za posamezna merilna mesta po nazivih
merilnih mest kot so navedena v prilogi. V kolikor naziv merilnega mesta ne bo pravilen, bo
naročnik račun zavrnil.
V primeru izključitve merilnih mest mora naročnik obvestiti izvajalca najkasneje v roku 8 dni
po spremembi. V primeru priključitve novih merilnih mest izvajalec prične z dobavo
električne energije novim merilnim mestom s prvim dnem v mesecu, če je bila popolna
zahteva za zamenjavo dobavitelja oddana sistemskemu operaterju najkasneje do 10 dne v
mesecu pred pričetkom dobave.
10. člen
Če se ugotovi, da je merilna naprava nepravilno registrirala električno energijo, pogodbeni
stranki skupaj ugotovita obseg in čas nastanka napake. Ugotovljeno razliko izvajalec
poračuna v celoti pri naslednjem obračunu. Popravek se izdela za obseg in čas ugotovljene
nepravilnosti, vendar največ za 12 (dvanajst) mesecev nazaj. Enako velja tudi v primeru
ugotovitve napake pri obračunu.
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VI.PLAČILNI POGOJI
11. člen
Naročnik mora plačati račun za prevzeto električno energijo v roku 30 dni. Rok plačila se
šteje od dneva prejema računa. Kot datum plačila šteje dan, ko plačilo prispe banki, pri
kateri ima prodajalec transakcijski račun.
Če je račun s soglasjem prodajalca poravnan s kompenzacijo, se šteje kot datum plačila
datum, za katerega se stranki dogovorita oz. datum zadnje potrditve kompenzacije. S
soglasjem prodajalca lahko kupec poravna račun tudi z asignacijo ali cesijo.
VII.REKLAMACIJE
12. člen
Naročnik lahko svoje pritožbe in reklamacije v zvezi s pogodbo in izvajanjem le-te poda v
pisni obliki, izvajalec pa je nanjo dolžan pisno odgovoriti najkasneje v roku 8 (osmih)
delovnih dneh od prejema.
V primeru reklamacije računa je naročnik dolžan poravnati nesporni del v pogodbenem
roku, za sporni del pa mora podati pisni ugovor najkasneje v roku 8 (osem) dni od prejema
računa.
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
13. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo prodajal naročniku električno energijo na način in pod pogoji,
določenimi s to pogodbo, razen v primerih višje sile in izpada zaradi ravnanja naročnika,
izpadov, ki niso v sferi izvajalca in nanje ne more vplivati ter v ostalih primerih, navedenih v
Energetskem zakonu-1, oziroma v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja.
Izvajalec bo za naročnika brezplačno izvedel:
- prijavo bilateralnih pogodb na organiziranem trgu,
- arhiviranje podatkov o obračunskih vrednostih (v elektronski obliki), katerega
dostavi naročniku za obdobje preteklega koledarskega leta za vsa merilna mesta in
- svetovanje glede potreb pri dobavi električne energije.
14. člen
V skladu s temeljnimi okoljskimi zahtevami za električno energijo mora izvajalec ob koncu
vsakega leta izvajanja pogodbe (ob koncu koledarskega leta) navesti izvor električne
energije, ki jo je dobavil naročniku in priložiti potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil
o izvoru električne energije, s čimer dokazuje, da je bilo vsaj 50% dobavljene električne
energije pridobljene iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje električne energije z
visokim izkoristkom.
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej
pogodbi o izvedbi javnega naročila, bo naročnik začel ustrezne postopke za prekinitev te
pogodbe.
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IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
15. člen
Naročnik se obvezuje, da bo prevzemal električno energijo (razen v primerih višje sile) in
redno plačeval vse izstavljene račune na način in pod pogoji, določenimi s to pogodbo.
16. člen
Naročnik je izvajalcu dolžan pisno sporočati vsako spremembo imena, naziva in
prebivališča (sedeža), uvedbo in začetek postopka prisilne poravnave, stečajnega postopka
ali postopka likvidacije ter vse spremembe na merilnih mestih, najkasneje v 8 (osmih) dneh
po nastali spremembi. Če naročnik ne sporoči navedenih podatkov oziroma sprememb,
krije vse s tem nastale stroške lahko izvajalec tudi odstopi od pogodbe.

X.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO
17. člen

Izvajalec je dolžan poravnati škodo, ki bi nastala v zvezi z izvajalčevo dejavnostjo po tej
pogodbi. Povračilo take nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih
odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po tej pogodbi.
XI.

FINANČNO ZAVAROVANJE
18. člen

Izvajalec je dolžan naročniku v roku 10 dni od sklenitve pogodbe predložiti finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obsegu in kvaliteti, določeni v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
XII.

SKRBNIKA POGODBE
19. člen

Stranki določita skrbnika pogodbe, in sicer:
Za izvajalca: Jernej Volk, tel. št. 041 371 139, e-naslov: jernej.volk@okoljepiran.si
Za naročnika: ____________________, tel. št. __________, e-naslov: __________

XIII. POOBLASTILO izvajalcu
20. člen
Naročnik pooblašča izvajalca, da:
- v njegovem imenu ureja in vodi postopek menjave dobavitelja pri SODO in bilančne
skupine ali podskupine.
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-

-

XIV.

za izvedbo vsega potrebnega za izvajanje pogodbe o dobavi pri SODO, vključno s
posredovanjem vseh podatkov, navedenih v pogodbi, pripravo, izpolnitvijo in
podpis izjav in podobnega, kar bi zahteval SODO in se nanašajo na naročnika.
Naročnik bo izvajalcu nemudoma posredoval vse podatke, ki bi jih SODO zahteval od
izvajalca. Hkrati naročnik priznava vsa opravila izvajalca v naročnikovem imenu za
pravno veljavna;
se strinja, da SODO posreduje izvajalcu podatke o porabi električne energije za
zadnjih 12 mesecev ter omogoči izvajalcu dostop do merilnih in obračunskih
podatkov za merilno mesto, ki je predmet pogodbe in za morebitna nova merilna
mesta. Naročnik izvajalca pooblašča za dostop do baze podatkov (evidence merilnih
mest) o naročniku in naročnikovem merilnem mestu, ki ga vodi SODO.

ODSTOP OD POGODBE

21. člen
Stranki pogodbe soglašata, da lahko naročnik odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:
- če izvajalec izgubi potrebna dovoljenja za opravljanje svoje dejavnosti,
- če izvajalec ne izvaja storitev oziroma dobavlja blaga skladno s to pogodbo in ne
upošteva reklamacij naročnika,
- če izvajalec ne upošteva svoje ponudbe, na podlagi katere je bil izbran, zahtev
naročnika in določil te pogodbe,
- če izvajalec preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na
osnovi sodne ali druge prisilne določbe;
- če so zoper izvajalca uvedeni postopki njegovega prenehanja;
- če izvajalec izvaja dela s podizvajalci, ki jih ni priglasil ali podizvajalci, ki jih je
naročnik zavrnil;
- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila oziroma posameznega naročila.
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje podatkov, ki so
bistveni za dobavo električne energije;
- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z dobavo ne more
nadaljevati.
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XV.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

22. člen
Pogodba je nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku naročnika 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 naročniku povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku
naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.
23. člen
Razvezni pogoj
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliščin:
če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali
podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali
podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
• plačilom za delo,
• delovnim časom,
• počitki,
• 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 prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene
kršitve pri podizvajalcu prodajalec 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 prodajalca. 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.
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XVI.

KONČNE DOLOČBE

24. člen
Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.
25. člen
Veljavnost pogodbe
Pogodba se sklepa za čas 24 mesecev in velja z dnem izpolnitve odložnega pogoja
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z
zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi
pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z
veljavnimi predpisi.
26. člen
Reševanje sporov
Pogodbeni stranki bosta kakršnakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti
sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka
svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred
sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.

XVII.

SKLENITEV POGODBE IN ŠTEVILO IZVODOV
27. člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni
obliki.
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28. člen
Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka
stranka pogodbe prejme dva (2).
Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.

Številka:
V ………………….dne ………………

Številka:
V Piranu, dne……………..

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.

……………………………….
Direktor

……………………………………………
Direktor družbe
Gašpar Gašpar -Mišič

Datum predaje menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
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