VZOREC POGODBE

Ponudnik mora, na zadnji strani parafiran in žigosan vzorec pogodbe priložiti k
ponudbi.

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
(v nadaljnjem besedilu: AJPES), Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica
mag. Mojca Kunšek
Matična številka: 1732803
Davčna številka: SI 14717468
(kot naročnik)
in
____________________________________________,
ki
____________________________________________________
Matična številka:
Davčna številka:
(kot dobavitelj)

ga

zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO
za dobavo električne energije za poslovne prostore AJPES
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izbral dobavitelja po izvedenem postopku
naročila male vrednosti kot najugodnejšega ponudnika za javno naročilo za dobavo električne
energije za poslovne prostore AJPES Centrale Ljubljana in izpostav AJPES, v predvideni 2letni količini (v nadaljnjem besedilu: dobava električne energije), ki ga je naročnik objavil na
Portalu javnih naročil in na portalu AJPES dne __________.
2. člen
S to pogodbo naročnik naroča, dobavitelj pa prevzema dobavo električne energije (vse
kategorije: VT, MT in ET), za potrebe naročnika, vse v skladu z razpisno dokumentacijo, št.
430-59/2020-3 z dne ________, ponudbo izvajalca št. ___________ z dne _______________
ter določili te pogodbe.
Dobavitelj se zavezuje, da bo dobavo električne energije za naročnika izvajal v skladu s to
pogodbo ter v skladu z veljavnimi predpisi.
3. člen
Dobavitelj bo električno energijo dobavljal na naslednje lokacije naročnika in sodeloval z
naslednjimi pooblaščenimi uslužbenci naročnika:
a) Centrala Ljubljana, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, (pooblaščena uslužbenca sta
Maja Špenko in Robert Praprotnik);
b) Izpostava Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana, z arhivskimi prostori na
lokacijah, (pooblaščen uslužbenec je Tomaž Žganjar):
•
•

Kamnik, Šutna 37, 1241 Kamnik in
Litija, Ponoviška cesta 14, 1270 Litija.

c) Izpostava Trbovlje, Ulica Sallaumines 2, 1420 Trbovlje (pooblaščena uslužbenka je
Irena Murnc);
d) Izpostava Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota, (pooblaščena
uslužbenka je Andreja Ružič);
Izpostava Celje, Gubčeva ulica 2, 3000 Celje (pooblaščena uslužbenka je Darja
Lipičnik
Podatki o merilnih mestih naročnika so razvidni iz Priloge A, ki je sestavni del te pogodbe.
Predvidena skupna 2-letna poraba električne energije za vsa navedena merilna mesta (Priloga
A) znaša 853.000 kWh; in sicer po posameznih tarifah:
a.)
VT 480.000 kWh,
b.)
MT 370.000 kWh,
c.)
ET
3000 kWh.
4. člen
Skupna pogodbena vrednost za dobavo električne energije za vse lokacije naročnika v skupni
predvideni 2-letni količini 850.100 kWh je _______________________ EUR. Pogodbena
vrednost ne vsebuje: DDV, trošarin na električno energijo, prispevka za povečanje
učinkovitosti rabe električne energije, stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij, dodatkov
in prispevkov, ki se obračunavajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter brez morebitnih
drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščeni državni organ in katere
naročniku zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater
elektroenergetskega omrežja.
Pogodbena cena za večjo tarifo (VT) na vseh lokacijah AJPES za 1 kWh je _________ EUR.
Pogodbena cena za manjšo tarifo (MT) na vseh lokacijah AJPES za 1 kWh je _______ EUR.
Pogodbena cena za enotno tarifo (ET) na vseh lokacijah AJPES za 1 kWh je _______ EUR.
Neto cena za 1 kWh za posamezno kategorijo (VT, MT in ET) so končne in fiksne za ves čas
veljavnosti te pogodbe, in sicer od 1. 5. 2020, od 00.00 ure oziroma z dnem odobritve
zamenjave bilančne skupine, ki ga določi sistemski operater distribucijskega omrežja, za čas
dveh let, do 30. 4. 2022 do 24:00 ure.
Maksimalna skupna pogodbena vrednost je ________________ EUR brez DDV in
(______________z DDV).
Na pogodbeno ceno za dobavo električne energije po posamezni kategoriji se v skladu z
veljavno zakonodajo obračunajo trošarina, prispevek in davek na dodano vrednost.
Dobavitelj obračun dobavljene oziroma porabljene električne energije izvede na osnovi
podatkov o dejanskih mesečnih količinah dobavljene oziroma porabljene električne energije.
Dobavitelj je dolžan porabljeno električno energijo obračunati po dejanski mesečni porabi. Če
to ni možno zaradi tehničnih razlogov, se plačuje po ocenjeni povprečni mesečni porabi
preteklega obdobja.
Dobavitelj naredi obračun po dejanski porabi, ko se opravi odčitavanje števcev. Obračunsko
obdobje določajo sistemski operaterji distribucijskega omrežja na podlagi rednega odčitavanja
števcev.

5. člen
Izvajalec mora skladno z veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju upoštevati temeljne
okoljske zahteve in sicer »delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma
soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 %«.
Naročnik lahko preveri izpolnjevanje obveznosti v skladu z Uredbo in lahko v primeru, da
dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v zvezi z dobavo električne energije glede na
zahteve Uredbe, začne s postopkom prekinitve pogodbe.
6. člen
Dobavitelj bo izstavil račun za dobavljeno električno energijo za vsako posamezno lokacijo
naročnika prek enotne vstopne točke UJPnet.
Naročnik bo dobavljeno električno energijo plačeval mesečno, po dejanski dobavi oziroma
porabi, na podlagi izstavljenega računa za vsako posamezno lokacijo naročnika, v 30 dneh po
prejemu pravilno izstavljenega računa za pretekli mesec na transakcijski račun dobavitelja
_____________ pri ________.
Naročnik lahko svoje pritožbe in reklamacije v zvezi s pogodbo in njenim izvajanjem poda v
pisni obliki. 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 dni od
prejema računa.
Račun se mora sklicevati na številko pogodbe na podlagi katere se izstavlja.
7. člen
Naročnik pooblašča dobavitelja:
• da v njegovem imenu izvede postopek menjave dobavitelja pri Sistemskem operaterju
distribucijskega omrežja električne energije (v nadaljevanju: SODO) in bilančne
skupine ali podskupine. Dobavitelj tudi izvede vse potrebno za izvajanje pogodbe o
dobavi pri SODO, vključno s posredovanjem vseh podatkov navedenih v pogodbi,
pripravo, izpolnitvijo za podpis izjav ter podobnega, kar bi zahteval SODO in se
nanašajo na naročnika,
• da pri SODO pridobi podatke o porabi električne energije za zadnjih 12 mesecev ter za
dostop do baze podatkov (evidenca merilnih mest) o naročniku in naročnikovem
merilnem mestu, ki ga vodi SODO.
8. člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo:
• naročnika opozoril na morebitne ovire pri izvajanju dobav električne energije, na katere
lahko vpliva dobavitelj in v primeru nepredvidenega izpada električne energije pri
upravljavcu distribucijskega omrežja za naročnika zagotovil prednostno vzpostavitev
delovanja omrežja,
• ščitil interese naročnika,
• za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih določil predhodno pridobil soglasje
naročnika,
• varoval vse podatke do katerih pride med opravljanjem dela na kakršenkoli način, kot
podatke zaupne narave in
• sodeloval s pooblaščenimi uslužbenci naročnika.

9. člen
Naročnik se zavezuje, da bo:
• sodeloval s pooblaščenim predstavnikom dobavitelja,
• pravočasno izpolnjeval finančne obveznosti po tej pogodbi,
• dobavitelju javljal vsakokratne spremembe v zvezi s podatki o merilnih mestih
naročnika,
• dobavitelja pravočasno obveščal o vseh spremembah, ki so pomembna za izvajanje
pogodbe, kot so sprememba imena ali firme in poslovnega naslova ter sedeža,
statusnopravne spremembe ter vse spremembe na merilnih mestih oziroma v zvezi z
merilnimi mesti; sprememba številke merilnega mesta, sprememba priključne moči,
prodaja, oddaja v najem in druge podatke in spremembe, ki jih je naročnik dolžan
sporočiti v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz
distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07, 1/08 – popr.,
37/11 – odl. US in 17/14 – EZ-1), ki so predmet te pogodbe, in sicer najkasneje v osmih
dneh po nastali spremembi. Če je nastanek morebitne spremembe znan pred njenim
nastankom, mora naročnik dobavitelja o tem obvestiti, preden pride do spremembe.
10. člen
Za obračun dobavljene električne energije se uporabljajo podatki, registrirani na merilnih
napravah, nameščenih na merilnih mestih. Za pravilnost in točnost podatkov o porabljeni
električni energiji je v skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne
energije iz distribucijskega omrežja električne energije pristojen sistemski operater
distribucijskega omrežja (SODO).
V kolikor dobavitelj do 5. dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunske podatke za
pretekli mesec, lahko dobavitelj izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo v preteklem
mesecu pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem računu.
V primeru, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabljeno električno energijo, je
naročnik dolžan nemudoma obvestiti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
(SODO). SODO ugotovi obseg in čas nastanka napake v skladu z določili Splošnih pogojev za
dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije. O
ugotovljenih izpadlih količinah je SODO dolžan obvestiti tako naročnika kot dobavitelja, ki
ugotovljeno razliko poračunata pri naslednjem obračunu oziroma v skladu s prej omenjenimi
splošnimi pogoji.
11. člen
Skrbnica pogodbe na strani naročnika je _________________.
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________ .
12. člen
Dobavitelj je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi
razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za opravljanje dobav električne energije določil nov
dobavitelj.
Povzročeno škodo je dobavitelj dolžan plačati iz svojih sredstev, v 30. dneh od datuma prejema
pisnega zahtevka naročnika.

13. člen
Za pogodbena razmerja, ki v tej pogodbi niso posebej določena, veljajo določila razpisne in
ponudbene dokumentacije.
14. člen
Pogodba, glede katere kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku AJPES obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, ki AJPES lahko povzroči
premoženjsko škodo ali predstavniku ali posredniku ali drugi pogodbeni stranki, njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku omogoča pridobitev neupravičene koristi, je nična.
AJPES, ki je kot naročnik sklenil pogodbo, mora na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem
obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila drugih organov ali
komisije, glede njihovega domnevnega nastanka, pričeti s postopkom za ugotavljanje ničnosti
pogodbe oziroma z drugimi ustreznimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
15. 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:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o 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 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.
16. člen
Naročnik lahko brez obveznosti do dobavitelja takoj odstopi od pogodbe, če ugotovi, da
dobavitelj ne zagotavlja dostav v skladu z določili te pogodbe.
V primeru, da določil pogodbe ne izpolnjuje naročnik, lahko prodajalec odstopi od pogodbe
pisno, z rokom 30 dni.

17. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja pod razveznim pogojem
iz 15. člena te pogodbe ter pod pogojem, da dobavitelj predloži naročniku finančno zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
18. člen
Pogodba se uporablja v obdobju od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2022.
V primeru, da naročnik po poteku te pogodbe še ne bo izbral novega dobavitelja električne
energije, se dobavitelj zavezuje, da bo z dobavo nadaljeval tudi po poteku veljavnosti pogodbe
po tržnih mesečnih cenah, ki bodo veljale na trgu in sicer za čas do sklenitve nove pogodbe.

19. člen
Spremembe te pogodbe so veljavne le, če so sprejete v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.
20. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor pa to
ne bo možno, je za reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

21. člen
Pogodba je sestavljena je v treh enakih izvodih, od katerih naročnik prejme dva izvoda
dobavitelj pa en izvod.

Datum:
Dobavitelj:

Številka: 430-59/2020Datum:
Naročnik:
Agencija Republike Slovenije
javnopravne evidence in storitve

mag. Mojca Kunšek,
direktorica

za

