JAVNI ZAVOD……………………., …………………………………., ……………………………………….
ki ga zastopa ravnatelj/direktor………………………………….
Matična številka: …………………………………
ID za DDV: ………………………………………
(v nadaljevanju: naročnik)
in
_________________________________________,
ki ga zastopa _____________________________
Matična številka:
_________________
ID za DDV:
_________________
(v nadaljevanju: ponudnik oz. dobavitelj)
sklepata naslednjo

POGODBO O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV IN/ALI SOPROIZVODNJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM v LETIH 2020-2023
1. člen
(Uvodne določbe)
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročanja v skladu Zakonom o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), v katerem je dobavitelj dne ……….. predložil
najugodnejšo ponudbo št. ……….., zaradi česar je bil na podlagi odločitve o oddaji javnega
naročila št. 129/2019 z dne ………… izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila v času
od 2020-2023,
- da se javno naročilo oddaja z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17).
2. člen
(Predmet pogodbe)
Predmet te pogodbe je dobava električne energije z deležem električne energije iz
obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in/ali soproizvodnje električne
energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim izkoristkom v obdobju od predvidoma
27.2.2020 do največ 31.12.2023, oz. do izvedbe novega postopka javnega naročanja, z
odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma, na merilnih mestih
naročnika, ki so navedena v prilogi te pogodbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da število objektov poveča ali zmanjša glede na svoje
dejanske potrebe in izvajanje javnih nalog, ki jih sofinancira. Sprememba števila objektov
ali njihove namenske rabe ter porabe energentov ne sme vplivati na ponujeno ceno.
Naročnik si pridržuje pravico, da pridobi nova merilna mesta ali pa opusti obstoječa. Vse
spremembe merilnih mest pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. Na novih
odvzemnih mestih veljajo določila te pogodbe. Spremembe se upoštevajo z naslednjim
mesecem po nastali in sporočeni spremembi, v kolikor se pogodbeni stranki z aneksom ne
dogovorita drugače. Aneks v zvezi s spremembo merilnega mesta se sklepa le med
dobaviteljem in tistim od naročnikom, čigar merilno mesto je predmet aneksa.
Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja pogodbe, v kolikor bo to zanj bolj
gospodarno, za posamezne lokacije oz. odjemna mesta spremeni način obračunavanja
(npr. iz ET v VT in MT).
Dobavitelj se obvezuje naročnika oskrbovati z energentom ves čas trajanja pogodbe.

Dobavitelj se zavezuje, da bo dobavljal naročen energent skladno z določili Energetskega
zakonika, sprejetimi veljavnimi podzakonskimi predpisi in splošnimi pogoji dobavitelja in
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.
3. člen
(Pogodbena vrednost)
Natančne količine električne energije so v tem trenutku za naročnika neugotovljive.
Predvidene količine in dinamika dobave so okvirne narave.
4. člen
(Cena)
Cena, ki vsebuje vse stroške dobavitelja, je:
Dobave blaga se bodo obračunavale po sistemu
dejanskih količin in nespremenljivih tarifah
navedenih v tabelah:
Energija VT
Energija MT
Energija ET
Dobave blaga se
bodo
obračunavale
po sistemu
dejanskih
količin in
nespremenljivih
tarifah
navedenih v
tabelah:
Energija VT
Energija MT
Energija ET

Ocenjena
količina
(v kwh)

Enota

Cena električne energije brez
dajatev
na enoto/kWh v EUR

Cena
električne
energije brez
dajatev na
enoto/kWh
v EUR

kWh
kWh
kWh
SKUPAJ:

Cena
električne
energije brez
dajatev
za celotno
OCENJENO
količino v EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Ponudbene (pogodbene) cene so izražene v EUR/kWh in ne vsebujejo: davka na dodano
vrednost, trošarine na električno energijo, prispevka za povečanje učinkovitosti rabe
električne energije, stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in
prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter morebitnih drugih
dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in katere kupcu
zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater
elektroenergetskega omrežja.
Dobavitelj mora na računu, ki ga izstavi naročniku, specificirati posamezne elemente cene,
ki sestavljajo končno ceno električne energije, in sicer:
- ceno 1kWh za posamezno tarifo,
- znesek trošarine,
- stopnjo in znesek DDV
- znesek morebitnih drugih dajatev, ki jih predpiše država
- številko posameznega odjemnega mesta.
Dobavitelj mora vsakemu naročniku izstaviti enotni (skupni) račun, ki vsebuje omrežnino in
ostale dajatve in davščine ter dobavo blaga (porabo električne energije) po sistemu
dejanskih količin.
5. člen
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Navedene cene na enoto so fiksne po enoti za obdobje trajanja pogodbe, obračun se izvrši
glede na dejansko porabo.
Naročnik ni zavezan nabaviti točno določene količine električne energije. Dobavitelj se
obvezuje naročnika oskrbovati z električno energijo ves čas trajanja pogodbe. Prevzem se
izvede na odjemnih mestih, navedenih v Prilogi k tej pogodbi.
6. člen
(Rok in način plačila)
Za obračun električne energije se uporabljajo podatki, registrirani na merilnih napravah
pripadajočega merilnega mesta. Za pravilnost podatkov je odgovoren sistemski operater
distribucijskega omrežja. Nadzor nad merilnimi napravami mora skladno z zakonom
opravljati Urad RS za meroslovje.
Če se ugotovi, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabo električne energije,
pogodbeni stranki skupaj z nadzornikom iz prejšnje točke zapisniško ugotovita obseg in čas
nastanka napake. Ugotovljeno razliko dobavitelj poračuna v celoti pri naslednjem
obračunu. Popravek se izdela za obseg in čas ugotovljene nepravilnosti.
Dobavitelj bo izstavljal naročniku mesečne račune na osnovi dejanske porabe, najkasneje
do 8. dne v naslednjem mesecu.
Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot
uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Naročnik bo račun
poravnal 30.dan od prejema in potrditve računa. Če zadnji dan roka plačila sovpada z
dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan. Plačilo
se izvede praviloma z nakazilom sredstev na poslovni račun dobavitelja, v soglasju med
pogodbenima strankama oz. skladno s predpisi pa tudi na drug način (npr. kompenzacija,
asignacija, cesija ipd.).
V primeru, da naročnik ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v
dogovorjenem roku, za sporni del pa dobavitelju pošlje pisni ugovor z obrazložitvijo
razlogov v 15 dneh po prejemu računa. Dobavitelj na ugovor pisno odgovori v 8 dneh po
prejemu ugovora.
Dobavitelj bo za dejansko porabljeno električno energijo (vsakemu konkretnemu) kupcu
izstavil račun, iz katerega bo razvidna poraba električne energije in znesek plačila ločeno
za vsako posamezno merilno mesto, in sicer na sledeči način: ločeni računi z vsemi podatki
za vsa merilna mesta po seznamu.
7. člen
(Obveznosti dobavitelja)
Dobavitelj prevzema popolno odgovornost in riziko za dobave, dogovorjene s to pogodbo od
datuma začetka dobav do zaključka dobav.
Dobavitelj mora storitve izvršiti strokovno, vestno, kvalitetno in pravočasno, v skladu s
potrebami naročnika, veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi, standardi in normami.
Dobavitelj je dolžan tolmačiti naročniku in uporabniku vsakršno nejasnost iz obsega
pogodbeno dogovorjenih storitev.
Dobavitelj je dolžan naročnika sproti, takoj ko je to glede na okoliščino primera mogoče,
naročnika obveščati o nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih
obveznosti.
V primeru, da dobavitelj krši svojo obveznost, ga naročnik pisno pozove k ustreznemu
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu glede na okoliščine primera po potrebi določi
nov rok za izpolnitev obveznosti.
V primeru, da dobavitelj:
- ponavljajoče (več kot dvakrat) krši svoje obveznosti in ne glede na to, da po opominu
kršitev odpravi,
- grobo krši svoje obveznosti tako, da je nesmiselno za naročnika predmetno pogodbo
vzdržati v veljavi,
lahko naročnik, ne da bi dobavitelja predhodno na to posebej opomnil, odpove pogodbo iz
razlogov na strani dobavitelja in zahteva od dobavitelja tudi povrnitev morebitne škode. V
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pisnem obvestilu o odpovedi pogodbe naročnik, če je to glede na okoliščine primera
smotrno, določi, do kdaj mora dobavitelj opravljati svoje pogodbene obveznosti. Ta rok ne
more biti daljši kot 2 meseca.
Dobavitelj električne energije vsa usklajevanja in pridobivanja podatkov vezana na
električna odjemna mesta sam usklajuje oz. pridobiva od SODO.
Uporaba omrežja ni predmet razpisa in jo obračunava SODO v skladu z objavljenim
cenikom, pridobljenega z odločbo, opredeljeno v 78. členu Akta o metodologiji za
določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska
omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur.l. RS, št. 59/2010).
Pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja je posebna pogodba, katere pogodbena
stranka je SODO in ne prodajalec. Na podlagi pooblastila lahko to pogodbo v imenu
imetnika soglasja za priključitev sklene prodajalec.
Čas trajanja VT in MT je določen v veljavnem Aktu o metodologiji za določitev omrežnine
in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in
metodologiji za obračunavanje omrežnine, ki ga izdaja Javna agencija RS za energijo. V
pogodbi se bodo smiselno upoštevale vse morebitne spremembe navedenega akta.
V primeru, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabljeno električno energijo, je
odjemalec dolžan nemudoma obvestiti SODO. SODO ugotovi obseg in čas nastanka napake v
skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavi in odjem električne energije iz
distribucijskega omrežja električne energije. O ugotovljenih izpadlih količinah je SODO
dolžan obvestiti tako odjemalca kot dobavitelja, ki ugotovljeno razliko poračunata pri
naslednjem obračunu oziroma v skladu s prej omenjenimi splošnimi pogoji.
8. člen
(Posebna obveznost dobavitelja)
Dobavitelj se zavezuje, da kupcu dobavlja tudi električno energijo, ki mora biti
pridobljena iz obnovljivih virov energije ali soproizvodnje električne energije z visokim
izkoristkom, in sicer v ………% deležu celotne predvidene količine električne energije za
obdobje trajanja te pogodbe.
Dobavitelj mora ob koncu leta izvajanja pogodbe 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 bil …………..% (delež iz ponudbe) dobavljene
električne energije pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom. V primeru, da
dobavitelj ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti iz tega odstavka na način, predviden v
pogodbi, bo naročnik prekinil to pogodbo zaradi krivdnih razlogov na strani dobavitelja.
9. člen
(Zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)
Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku kot jamstvo za kvalitetno, pravočasno in celotno
izvršitev pogodbeno dogovorjenih obveznosti najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe
izročil 2 (dve) podpisani bianco menici ter podpisano menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev in unovčenje menice, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Pogodbeni
stranki soglašata, da pravica unovčiti menico ni pogojena z nastankom škode naročniku. V
primeru, da nastane škoda, bo naročnik od dobavitelja zahteval tisto razliko, ki presega
višino unovčene menice.
V kolikor je v zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ga
lahko naročnik unovči v skladu s pogoji, navedenimi v pogodbi.
V roku predloženi podpisani menici ter menična izjava iz zgornjega odstavka sta pogoj za
veljavno sklenitev te pogodbe.
10. člen
(Predstavniki pogodbenih strank)
Pooblaščene osebe naročnika so ravnatelji/direktorji javnih zavodov.
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Pooblaščena/e oseba/e dobavitelja je/so:
- ………………..(………….@…………..; t:………………M:………………..),
Predstavniki pogodbenih strank skrbijo za pravilno in zakonito izvajanje pogodbenega
razmerja.
Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pravočasno pisno sporočiti nasprotni
stranki.
11. člen
(Prevzem/prenos odjemnih mest)




Naročnik pooblašča dobavitelja, da:
v njegovem imenu ureja in vodi postopek menjave dobavitelja pri sistemskem operaterju
distribucijskega omrežja (v nadaljevanju SODO) in bilančne skupine ali podskupine ter
uredi dostop do omrežja pri pristojnem sistemskem operaterju. Naročnik pooblašča
dobavitelja 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 dobavitelju
nemudoma posredoval vse podatke, ki bi jih SODO zahteval od dobavitelja.
Naročnik se strinja, da SODO posreduje dobavitelju podatke o porabi električne energije za
zadnjih 12 mesecev ter omogoči dobavitelju dostop do merilnih in obračunskih podatkov za
merilno mesto, ki je predmet pogodbe in za morebitna nova merilna mesta. Naročnik
dobavitelja pooblašča za dostop do baze podatkov (evidence merilnih mest) o naročniku in
dobaviteljevem merilnem mestu, ki ga vodi SODO.
Dobavitelj se zavezuje, da bo v času izvedbe pogodbe in tudi po tem času na zahtevo
naročnika brezplačno posredoval vse pretekle obračunske podatke za merilna mesta iz te
pogodbe.
Dobavitelj se zavezuje, da bo poskrbel za prevzem (prenos) vseh odjemnih mest od
prejšnjega dobavitelja in to brez stroškov in aktivnosti za naročnika.
Naročnik bo za potrebe prevzema (prenosa) s konkretno pogodbo pooblastil dobavitelja in
zato ne bo imel naročnik nobenih drugih obveznosti.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se ohrani obstoječe stanje odjemnih mest (omarice),
razen njihovih posodobitev glede odčitavanja števcev, opravljanja meritev in vzdrževanja,
in zato naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov in nikakršne svoje aktivnosti v
razmerju med dobaviteljem in SODO.
12. člen
(Protikorupcijska klavzula)
Ta pogodba je nična, če bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi
katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na račun
druge pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz
javnega sektorja obljubil, 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 predstavnika organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
Naročnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka,
ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi
ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.
13. člen
(Kršitev pogodbe)
Za kršitev te pogodbe se šteje tako opustitev izvrševanja, nepravilno izvrševanje kot tudi
nepravočasno izvrševanje obveznosti po tej pogodbi.
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Za kršitev te pogodbe se šteje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za
tovrstne pogodbe oziroma naravo razmerij iz gradbenih pogodb predpisana ali običajna.
14. člen
Zaradi kršitve ima vsaka pogodbena stranka pravico:
- zahtevati izvršitev obveznosti,
- sama izvršiti obveznost druge stranke na njene stroške,
- zahtevati odškodnino,
- odstopiti od pogodbe,
- uveljavljati druge zahtevke, ki jih določajo ta pogodba ali predpisi.
Pravice iz prejšnjega odstavka se uveljavljajo v skladu z določili in namenom te pogodbe.
15. člen
Na obstoj kršitve mora naročnik pismeno opozoriti izvajalca takoj po tem, ko jo je opazil in
od izvajalca zahtevati izvršitev obveznosti, odpravo kršitev oziroma posledic kršitve.
Izvajalec mora naročniku povrniti škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve pogodbe.
Naročnik ima zaradi kršitev iz prvega odstavka pravico od izvajalca zahtevati povračilo
škode, ki bi jo bil izvajalec lahko pričakoval ob sklenitvi pogodbe, razen če je škodo
povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec kršitve ne odpravi v razumnem roku po
prejetem obvestilu o kršitvi, ki vsebuje tudi grožnjo o odstopu od pogodbe v primeru, da
izvajalec zatrjevane kršitve ne odpravi, ali če kršitve objektivno ni mogoče odpraviti.
Pogodba se razdre s takojšnjim pisnim obvestilom (brez odpovednega roka).
Odstop od pogodbe je mogoč le, če je kršitev bistvena.
Za bistveno kršitev se šteje tista kršitev, ki je kot taka opredeljena v tej pogodbi, ali tista,
ki resno ogrozi izvršitev namena pogodbe.
Enostranski odstop od te pogodbe ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno
prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
V primeru odstopa od pogodbe ima izvajalec pravico do plačila za dotlej kvalitetno
opravljeno delo, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi
razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.
Povzročeno škodo je v višini do polne odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev
v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.
Če v primeru prenehanja pogodbe iz razlogov na strani izvajalca škode ni mogoče
ugotoviti, se obračuna pavšalna odškodnina v višini 25% pogodbene vrednosti.
16. člen
Poleg kršitev, ki so kot bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so takšne po svoji
naravi, se za bistvene vselej štejejo tudi v tej točki navedene kršitve izvajalca, zato ima
naročnik pravico odstopiti od pogodbe, razen v primeru, če je takšna kršitev posledica
višje sile oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve naročnika:
- če dobavitelj ni pričel z dobavo v dogovorjenem roku;
- če dobavitelj krši to pogodbo tako, da nastaja škoda naročniku;
- če dobavitelj blaga ne dobavlja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti
oz. ne odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naročnik;
- če izvajalec kakorkoli huje krši pogodbo;
- če obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej
pogodbi. Šteje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti če: ni solventen; je začel
likvidacijski postopek; ponavljajoče ne spoštuje rokov, ki so določeni v pogodbi; ne
ohranja v veljavi zavarovanj, kot to določa ta pogodba.
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17. člen
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe
zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- naročnik v primeru spremenjenih razmer na trgu električne energije ponovno odpre
konkurenco med gospodarskimi subjekti, ki so podpisniki okvirnega sporazuma;
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga
naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil
seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v
skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo
biti oddano izvajalcu.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru, ko naročnik v primeru spremenjenih
razmer na trgu električne energije ponovno odpre konkurenco med gospodarskimi subjekti,
ki so podpisniki okvirnega sporazuma.
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
18. člen
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 dobavitelja ali
podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju 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 (okvirnega
sporazuma) še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa
tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj 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 dobavitelja.
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.
19. člen
(Višja sila)
Višja sila je dogodek, katerega stranki ne moreta predvideti, ga odvrniti ali se mu izogniti.
Dogodek višje sile mora dokazovati tista pogodbena stranka, ki jo v nasprotnem primeru
doletijo negativne pogodbene posledice. Pogoji in okoliščine višje sile se presojajo v skladu
s pravili obligacijskega prava.
Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki ji po tej pogodbi ali po zakonu
pripadajo zaradi kršitve druge stranke, če je kršitev nastala zaradi dogodka višje sile.
Če je zaradi višje sile začasno onemogočeno izvrševanje kakšne obveznosti po tej pogodbi,
se rok za izpolnitev obveznosti ustrezno podaljša, in sicer najmanj za čas trajanja višje
sile.
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Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi višje sile,
mora o nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 5 dneh, pisno obvestiti drugo
stranko. Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih
potencialnih posledicah.
Če za stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka
višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot
utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela
zaradi dogodka višje sile.
Če dogodek višje sile traja več kot 1 leto in je take narave, da ogroža finančno izvedljivost
projekta, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe s pismenim obvestilom drugi stranki.
Med trajanjem dogodka višje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljših močeh trudili
zmanjšati vso škodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.
20. člen
(Spremenjene okoliščine)
Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje
obveznosti katere od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
te pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od
strank, ima druga stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.
O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in
dogovoriti o izvajanju te pogodbe v takih pogojih.
Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi bila morala prizadeta stranka ob sklenitvi
pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila ali jih premagala ali če
so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.
Določbe te točke ne posegajo v določbe te pogodbe o prenehanju ali podaljšanju pogodbe
zaradi višje sile.
21. člen
V primeru spremenjenih okoliščin iz prejšnjega člena te pogodbe, mora stranka, ki jo
takšne okoliščine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh
od nastanka spremenjene okoliščine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v
tem času na razpolago in ki opisuje naravo okoliščine, znesek stroškov, ki so nastali ali naj
bi nastali v zvezi s spremenjeno okoliščino.
Pogodbeni stranki se bosta, če je to potrebno, sestali v 5 dneh od obvestila iz zgornjega
odstavka, da bi se pogajali o potrebnih spremembah vsebine te pogodbe z namenom, da se
vzpostavi pogodbeno ravnotežje zaradi nastopa spremenjene okoliščine.
22. člen
(Veljavnost pogodbe)
Ta pogodba je veljavno sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, uporablja pa se
predvidoma od 27.2.2020 od 0:00 ure do največ 31.12.2023 do 24:00 ure in preneha veljati
pred tem časom v primeru porabe zagotovljenih sredstev ali v primeru zaključenega
postopka javnega naročanja, v katerem bo naročnik objavil ustrezno povabilo k
sodelovanju na portalu javnih naročil in/ali v Uradnem listu Evropske unije ali v primeru
uspešne izvedbe novega povpraševanja na podlagi veljavnega okvirnega sporazuma ali v
primeru bistvenih kršitev te pogodbe.
23. člen
(Končne določbe)
Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izključno uporablja pravo, ki se uporablja
v Republiki Sloveniji.
24. člen
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Kadar je v tej pogodbi določeno, da mora ena stranka kaj storiti v določenem roku po
sporočilu druge stranke, začne ta rok teči naslednji dan po prejemu sporočila, če ni v tej
pogodbi izrecno določeno drugače.
Odgovor na sporočilo je pravočasen, če je s priporočeno pošto odposlan zadnji dan roka.
25. člen
Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore rešiti sporazumno, s
konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoč iz načela vestnosti in poštenja.
V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to, bo vsaka stranka pisno obvestila o sporu drugo
stranko v 8 dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic
spora, opis kršitve, ki je povzročila spor ter, če je to mogoče, škodo, ki je morda že
nastala ali je pričakovati, da bo nastala.
Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da vsak spor čim prej razrešita s pogajanji na
temelju dobre vere in poštenja.
Če do sporazumne rešitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je
za vse morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno
sodišče v Celju.
26. člen
Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni le v pisni obliki.
27. člen
Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:
 razpisna dokumentacija naročnika št. 129/2019;
 priloga – seznam odjemnih mest;
 ponudbena dokumentacija izvajalca št. …. z dne ………;
 2 bianco podpisani menici in menična izjava, ki jo dobavitelj dostavi vsakemu
naročniku, vezano na dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
28. člen
Ta pogodba je veljavno sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, uporablja pa se
od 27.2.2020 od 0:00 ure do največ 31.12.2023 do 24:00 ure oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.
29. člen
Ta pogodba je sestavljena v ……….. enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po ………..izvod.
V Celju, _______________

…………., _______________

NAROČNIK:
DOBAVITELJ:
JZ………………..
Ravnatelj/Direktor……………..

Št. pogodbe…………….
Št. zadeve: …………….
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