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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
  
 
 
 
 
 

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana 
 

 
vabi 

 
 
 

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije za 
oddajo naročila št. JPE-SV-457/16: 
 
 
 
 

DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA 
 
 

 
 
 
Dokumentacija natančno določa predmet naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za 
izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika, s katerimi bo sklenjena pogodba za predmetno 
naročilo. 
 
 
 
 
 
 
 
S spoštovanjem! 
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I. NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
V navodilih ponudniku so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku 
oddaje naročila ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe. 
 
 
1.1. VABILO 

 
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: naročnik), vabi k predložitvi ponudbe za 
 

DOBAVO EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA 
 
 

1.2. PREDMET POVABILA K ODDAJI PONUDBE 
 

Predmet povabila k oddaji ponudbe je dobava ekstra lahkega kurilnega olja v količini 500.000 l 
na lokacijo naročnika, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.  
 
Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo. 
   

 
1.3. JEZIK  
 
Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. 
 

 
1.4. PREDLOŽITEV PONUDBE 
 
Ponudba mora prispeti na naročnikov naslov najkasneje do 27. 1. 2017 do 10.00 ure.  
 
Ponudbo lahko predložite osebno v vložišče pri recepciji v pritličju poslovne stavbe naročnika na 
Verovškovi ulici 62, 1000 Ljubljana ali po pošti na naslov JAVNO PODJETJE ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, p. p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti 
ovojnici in pravilno opremljena s podatki, ki so navedeni v obrazcu »Ovojnica«, ki se nahaja v 
prilogi te razpisne dokumentacije. Izpolnjen obrazec »Ovojnica« se nalepi na kuverto 
oziroma ovitek. 
 
Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo do zahtevanega datuma in ure prispela v vložišče 
naročnika na Verovškovi ulici 62, Ljubljana. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana 
in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki. 
 
 
1.5. ODPIRANJE PONUDB 
 
Javno odpiranje ponudb bo 27. 1. 2017 ob 12.00 uri v sejni sobi v 1. nadstropju 
poslovne stavbe naročnika na Toplarniški ulici 19, v Ljubljani, št. sobe 30, pri katerem 
lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, z obrazcem »Pooblastilo za sodelovanje na 
javnem odpiranju ponudb«, ki je priloga te dokumentacije. Predstavniki ponudnikov svoja 
pooblastila oddajo pred odpiranjem ponudb. 
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1.6. VARIANTNA PONUDBA 

 
Variantnih ponudb naročnik ne bo sprejemal. 
 
 
1.7. POJASNITEV DOKUMENTACIJE IN KONTAKTNA OSEBA  

 
Ponudnik lahko zahteva dodatno pojasnilo dokumentacije pisno, po elektronski pošti na naslov: 
jasmin.rebselj@energetika-lj.si;najkasneje pet (5) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.  
 
Pred iztekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni dokumentacijo. Vse spremembe 
dokumentacije bo naročnik podal najkasneje tri (3) dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka 
sprememba bo sestavni del dokumentacije in bo objavljena na spletni strani naročnika. 
Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil 
upoštevanje sprememb.  
 
 
1.8. PONUDBENA CENA 

 
Ponudnik mora izpolniti obrazec ponudba (priloga 2). 
 
V ponudbeni ceni morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni 
za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški prevoza in 
dobave, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi 
obveznostmi in vsemi ostalimi stroški, ki so povezani s predmetom javnega naročila. 
 
Ponudbena cena na enoto mora biti izražena v evrih ter navedena v petih 
decimalkah, oz. centih.  
 
Ponudnik mora v ponudbo (priloga 2) vpisati ceno na enoto brez dajatev, zneska okoljske 
dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2 takse), zneska dodatka za 
energetsko učinkovitost (dodatek URE), zneska prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji 
električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije 
(prispevek OVE+SPTE), zneska trošarine. 
 
 
1.9. KVALITETA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA IN TEHNIČNE ZAHTEVE 
 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične zahteve naročnika. V kolikor 
predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, navedenih v 
tehničnih zahtevah in razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega 
ocenjevanja. Ponudnik mora ponudbi predložiti analizni certifikat ekstra lahkega kurilnega olja, 
ki ga bo dobavljal. 
 
Količina ekstra lahkega kurilnega olja, ki ga bo izbrani ponudnik dostavljal na lokacijo naročnika 
(Verovškova ulica 62 v Ljubljani), se ugotavlja s pretočnim merilom na avtocisterni pri 
referenčni temperaturi 15°C v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Pri vsaki dobavi bo naročnik zahteval naslednje dokumente: 
- Tovorni list, 
- Analiza kvalitete ekstra lahkega kurilnega olja, 
- Izpis pretočene količine ekstra lahkega kurilnega olja, 
- Veljavno potrdilo o overovitvi merilnega sistema s pretočnim merilom, 

mailto:jasmin.rebselj@energetika-lj.si
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- Potrdilo, da je bila avtocisterna pred polnjenjem razplinjena oz. je bila namenjena izključno 
za prevoz ekstra lahko kurilnega olja. 

 
Kvaliteta ekstra lahkega kurilnega olja mora biti v skladu s standardom SIST EN 1011:2011 ter 
zahtevami naročnika.  
 
Zahteve naročnika: 

Lastnost Enota 
Meja 

Testna metoda 
Najmanj Največ 

*Gostota pri 15 °C 
Density at 15 °C 

kg/m3  - 860 
ASTM D1298 ali  
ASTM D4052 ali  
SIST EN ISO 12185 

*Relativna gostota (Specifična 
teža) 
Relative Density (Specific 
Gravity) 

 - 0,775 0,875 
ASTM D287 
ASTM D4952 
SIST EN ISO 12185 

*Plamenišče 
Flash point 

°C > 55  - 
ASTM D93 ali  
SIST EN ISO 2719 

*Točka motnišča 
Cloud Point 

°C - -7 
ASTM D2500 ali  
SIST EN 23015 

*Točka tečenja 
Pour Point 

°C - -13 
ASTM D97 ali  
SIST ISO 3016 

*Kinematična viskoznost pri 20 
°C 
Kinematic viscosity at 20 °C 

mm2/s 2,5 6,0 
SIST EN ISO 3104 ali  
ASTM D445 

*Kinematična viskoznost pri 100 
°F (40 °C) 
Kinematic viscosity at 100 °F  
(40 °C) 

mm2/s 1 12 
SIST EN ISO 3104 ali  
ASTM D445 

*Destilacija, delež izparjenega 
oziroma predestiliranega do 640 
°F (338 °C) 
Distillation, proportion of pre-
distilled (evaporated) to 640 °F 
(338 °C) 

% V/V 90  - 
SIST ISO 3405 ali  
ASTM D86 

*Destilacija, konec 
Distillation, End point 

°C  - 366 
SIST ISO 3405 ali  
ASTM D86 

*Vsebnost žvepla 
Sulfur content 

% m/m  - 0,10 
SIST EN ISO 14596 ali  
ASTM D129 

**Vsebnost dušika, vezanega v 
gorivu 
Fuel Bound Nitrogen 

mg/kg  - 50 
ASTM D4629 
ASTM D5762 

**Vsebnost (natrij + kalij) 
(Sodium + Potassium) content 

mg/kg  - 0,5 ASTM D2788 

**Vsebnost vanadija 
Vanadium content 

mg/kg  - 0,5 ASTM D2787 

**Vsebnost svinca 
Lead content 

mg/kg  - 1,0 ASTM D2787 

**Vsebnost (kalcij + magnezij) 
(Calcium + Magnesium) content 

mg/kg  - 2,0 ASTM D2788 
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**Ostali elementi (podana mejna 
vrednost velja za vsakega 
posebej) Fosfor, Bor 
Others elements (given limit 
value applies to each of them) 
Phosphorous, Boron 

mg/kg  - 0,5 ASTM D2788 

**Klor 
Chlorine 

% m/m   0,15 ASTM D808 

*Korozivnost na baker 
(3 h pri 50 °C) 
Copper Strip Corrosion 
(3 hr at 122°F) 

 -  - 
Razred 1 
Class 1 

SIST EN ISO 2160 ali 
ASTM D130 

*Koksni ostanek iz 10 % (V/V) 
destilacijskega ostanka 
Carbon Residue on 10 % 
Distillation Residue 

% m/m  - 0,15 
ASTM D524 ali  
SIST EN ISO 10370 

irena*Skupni pepel 
Total Ash 

% m/m  - 0,005 
SIST EN ISO 6245 ali  
ASTM D482 

*Vsebnost vode mg/kg  - 200 SIST EN ISO 12937 

*Onesnaženost z delci/skupne 
nečistoče 
Particulate contamination 

mg/kg  - 24 SIST EN 12662 

*Parni tlak po Reidu 
Reid Vapor Pressure 

kPa  - < 20,6 
ASTM D323 
ASTM D5191 
SIST EN 13016-1 

*Vsebnost aromatičnih sestavin 
Aromatics 

% V/V  - 35 

ASTM D1319* 
*Uporabi ASTM D5186 
za goriva, ki imajo 
končne točke vrelišč čez  
600 °F  
(316 °C). 
*Use ASTM D5186 for 
fuels having final boiling 
points over 600 °F. 

*Vsebnost olefinov in diolefinov 
Olefins and Diolefins 

% V/V  - 5 ASTM D1319 

*Vsebnost metil estrov 
maščobnih 
kislin (FAME) v srednjih destilatih 
Fatty acid methyl ester content 
(FAME) in middle distillates 

% V/V  - 

Pod mejo 
detekcije, brez 

vsebnosti 
biokomponent 

Bellow the 
detection 

limit, withaut 
bio-

components 

SIST EN 14078 

*Spodnja kurilna vrednost 
Lower Heating Value 

MJ/kg 42,6  - 
ASTM D240 ali  
ASTM D4868 

*Mazalna sposobnost tekočega 
goriva (HFRR) pri 60 °C 
Lubricity of the liquid fuel (HFRR) 
at 60 °C 

µm  - 460 
ASTM D6079 
SIST EN ISO 12156-1 
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*analiza mora biti izvedena 
skladno z akreditirano metodo 
**izvajalec analize mora potrditi 
IZJAVO O DOBRI 
LABORATORIJSKI PRAKSI 

    

Za reševanje mejnih primerov zaradi podane merilne negotovosti ali natančnosti metode se za 
interpretacijo uporabijo postopki, opisani v SIST EN ISO 4259. 

 
Ponudnik mora v ponudbi predložiti najnovejši varnostni list za ekstra lahko kurilno olje – ELKO. 
Varnostni list mora biti pripravljen skladno z Uredbo 1907/2006/ES in1272/2008/ES. 
 
Ponudnik mora izpolnjevati vse relevantne zahteve Zakona o prevozu nevarnega blaga (ADR) in 
Zakona o varstvu okolja. Ponudnik mora zagotoviti, da bo izbral in preveril prevoznika goriva, da 
izpolnjuje vse zakonodajne zahteve na področju prevoza nevarnega blaga (ADR).  
 
 
1.10. POGOJI 
 
Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so: 
 
1. Dobavo ekstra lahkega kurilnega olja bo moral ponudnik izvesti v roku štirinajst (14) dni od 

sklenitve pogodbe. Ponudnik mora o začetku dobav naročnika obvestiti najmanj en (1) 
delovni dan pred začetkom dobave. 

 
2. Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni, šteto od dneva izdaje računa. Dobava goriva se 

bo obračunava po dobavi celotne količine goriva na osnovi dejansko izvršenih dobav.  

 
3. Omogočiti naročniku ogled točenja ekstra lahkega kurilnega olja iz rezervoarja na njegovi 

lokaciji ter omogočiti vpogled, da je dobavljeno ekstra lahko kurilno olje iz enega 
rezervoarja. 

 

4. Vozila, s katerimi se bo dovažalo ekstra lahko kurilno olja na območje naročnika, 
morajo biti dodatno zavarovana za primer škode povzročene tretjim osebam. 

 
 

1.11. LICENCA 
 

Ponudnik mora imeti pridobljeno licenco izdano s strani Javne agencije Republike Slovenije za 
energijo: 
 proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv. 
 
 

1.12.  FINANČNO ZAVAROVANJE 
 

Izbrani ponudnik bo moral ob sklenitvi pogodbe predložiti naročniku podpisano in žigosano 
bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe 
pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnost še 
najmanj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe. 
 
V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnil svoje pogodbene obveznosti, bo naročnik unovčil 
finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopil od 
okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega ponudnika.  
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Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem 
sporazumu je priložen kot priloga te razpisne dokumentacije. 
 
 
1.13. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
 
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena skladno z navodili in obrazci iz te 
dokumentacije. Ponudnik s svojo ponudbo ne sme spreminjati vsebine te dokumentacije, saj bo 
v nasprotnem primeru takšna ponudba izločena kot neprimerna iz nadaljnjega postopka oddaje 
predmetnega naročila. 
 

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati: 
 

Podatki o ponudniku  Priloga 1 

Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.  
 

Ponudbo Priloga 2 

Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.  
 

Izjavo ponudnika  Priloga 3 

Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.  
 

Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika Priloga 4 

Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.  
 

Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih 
obveznosti  

Priloga 5 

Ponudnik mora prilogo parafirati. 
 

Izjava o dobri laboratorijski praksi  Priloga 6 

Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.  
 

Poročilo o preskusu-kvaliteta ekstra lahkega kurilnega olja  

Ponudnik mora v prilogi priložiti kopijo poročila o preskusu-kvaliteta kvalitete ekstra lahkega 
kurilnega olja, ki ga ponuja. 
 

Varnostni list  

Ponudnik mora v prilogi priložiti kopijo varnostnega lista za ekstra lahko kurilno olje 
 

Licenca za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv  

Ponudnik mora v prilogi priložiti kopijo licenco za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih 
goriv 

 
 

1.14. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 
 
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. 
Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je ponudbena vrednost brez DDV, ob 
izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v dokumentaciji. 
 
Ponudbena vrednost brez DDV je vrednost, navedena v ponudbi ponudnika. 
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1.15. POGAJANJA 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v postopek oddaje naročila vključil tudi pogajanja. Naročnik 

bo v povabilu na pogajanja ponudnike podrobno seznanil, o postopku pogajanj. 
 
 
1.16. OBVESTILO O IZBORU 
 

Naročnik bo o izboru po tem naročilu obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za 
predmetno naročilo. 
 
 
1.17. PREKINITEV NAROČILA 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da zaključi postopek oddaje naročila tudi tako, da ne izbere 
nobenega ponudnika in naročila ne odda ali da naročilo prekine ali razveljavi. 
 
 
1.18. IZLOČITEV PONUDBE 
 
Vse ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev za udeležbo, bodo izločene. 
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II. ZAHTEVE VARSTVA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA IN VAROVANJA 
OKOLJA  

 

 

Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare zdravja, ki 
nastopajo zaradi tehnologije dela pri naročniku z oceno tveganja: 
 
Matrica za ocenjevanje: 

 Možne posledice oziroma resnost poškodb: 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

V
e

rj
e

tn
o

s
t:

 

A Visoka (V) 
 

Visoka (V) Ekstremna (E) Ekstremna (E) Ekstremna (E) 

B Zmerna (Z) 
 

Visoka (V) Visoka (V) Ekstremna € Ekstremna (E) 

C Nizka (N) 
 

Zmerna (Z) Visoka (V) Ekstremna € Ekstremna (E) 

D  
Nizka (N) 

 

 
Nizka (N) 

 
Zmerna (Z) 

 
Visoka (V) 

 
Ekstremna € 

E  
Nizka (N) 

 

 
Nizka (N) 

 
Zmerna (Z) 

 
Visoka (V) 

 
Visoka (V) 

 
 
Obrazložitev ocen glede posledic oziroma resnosti poškodb: 
 

1.  Nepomembne  Nudena je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe naročnika 

2. Lažje Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci 

3. Zmerne Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju 
Poškodba ne pusti  trajnih posledic 

4. Težke Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo 
Poškodba  pusti  trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, 
lažja okvara sluha,  inv. II. In III. Kat., ipd.) 

5. Katastrofalne Poškodbe s smrtnim izidom 
Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne 
posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-,  ipd. 

 
 
Obrazložitev ocen od glede verjetnosti za pojav nevarnega pojava: 
 

A Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo 

B Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava 

C Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava 

D Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno 

E Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v  izrednih okoliščinah 

 
 
Opomba: 
Namen te seznanitve z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju del 
okvirnega sporazuma, da lahko potencialni prodajalec, že pred oddajo ponudbe oceni svojo 
zmožnost za varno izvedbo del, zlasti glede:  

 delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega 
pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni 
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tveganja); 

 usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz varstva 
pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in okvaro 
zdravja, po tej oceni tveganja); 

 priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi; 
 priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov (lestve, premični odri, 

dvižne košare, zaščita pred previsoko napetostjo dotika,….);  
 potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih; 
 
 

1. Mehanski dejavniki   Tveganje 

 1.1. Vrtljivi, gibljivi deli D 3 zmerno 

1.2. Prosto gibanje delov ali materiala C 2 zmerno 

1.3. Premik delov delovne opreme, premikanje vozil D 4 visoka 

1.4. Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve, C 2   zmerno 

2. Dejavniki v zvezi z načinom dela    

 2.1. Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. 
površ. 

B 2 zmerno 

2.2. Opravljanje dela na višini C 2   zmerno 

2.3. Omejen prostor D 1  nizko 

2.4. Možnost spotikov, zdrsov, padcev C 2 zmerno 

2.5. Vstopanje in delo v zaprtih prostorih - - - 

3. Električna energija    

 3.1. Neposredni dotik - .- nizko 

3.2. Posredni dotik D 2  nizko 

3.3. Udar strele   - 

3.4. Obločni plamen - - - 

4. Nevarne snovi    

 4.1. Zdravju škodljive snovi C 3  visoko 

4.2. Požarno nevarne in eksplozivne snovi C 3   visoko 

5. Fizikalni dejavniki    

 5.1. Ionizirna in neionizirna sevanja - - - 

5.2. Hrup in vibracije B 2 zmerno 

5.3. Mehanske vibracije B 1 zmerno 

5.4. Snovi z visoko temperaturo - -  - 

5.5. Snovi pod tlakom B 3 visoko 

6. Ekološke razmere    

 6.1. Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava D 2 nizko 

6.3. Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija C 2 zmerno 

6.4. Prisotnost snovi, ki onesnažujejo C 2  zmerno 

7. Ostali dejavniki    

 7.1. Neugodni vremenski pogoji C 2  zmerno 
 

 
Zahteve glede izvajanja  ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku 
 
Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela 
 
Iz ocene tveganja izhaja, da se bodo na skupnih deloviščih izvajala dela, ki so nevarnejša za 
poškodbe in okvare zdravja delavcev. 
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Zato morajo biti delavci prodajalca usposobljeni za varno izvajanje dela po programu, ki zajema 
dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih po programu 
usposabljanja, ki mora zajemati najmanj naslednja poglavja: 

 poznavanje temeljnih zakonskih določb,  
 poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus 

alkoholiziranosti, prva pomoč); 

 poznavanje osnov o varnostnih znakih; 
 poznavanje osnov iz požarnega varstva; 
 poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi; 
 osnove urejenosti delovnih mest; 
 osnove varne uporabe delovne opreme; 
 osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka; 
 osnove uporabe osebne varovalne opreme; 

 osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen; 
 osnove varne uporabe lestev. 
 
Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične)  preizkuse znanja, ki niso starejši od 2 
let. 
 
Zdravstvena sposobnost delavcev: 
 
Delavci prodajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje dela. Zato morajo imeti 
opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne 
zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi 
z delom in preprečevanja invalidnosti.  
Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju del. 
 
Pisni sporazum na skupnih deloviščih: 
 
Na skupnih deloviščih določita kupec in prodajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu. 
 
S Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem se določita 
kupec in prodajalec tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.  
 
Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega 
sporazuma, to je Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču, določita odgovorno 
osebo naročnika, to je skrbnika okvirnega sporazuma. 
 
Interni predpisi: 
 
Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi 
interne predpise naročnika. Tako se mora prodajalec seznaniti z določili: 
 
Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri naročniku): 

 navedba posebno nevarnih del, 
 določitev delovnih mest na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter 

vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme, 

 smernice za usklajevanje interakcije s proizvodnimi aktivnosti, 
 skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
 obveznosti vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz 

dela. 
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Požarnega reda: 

 seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za 
izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,…), 

 izvajane preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja 
»Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi 
in eksplozivnimi snovmi, …), 

 seznanitev z načrtom evakuacije in izvlečki iz požarnih redov; 
 seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija,…). 
 
Redi (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika: 
 
Pri izvajanju del v posameznih delovnih prostorih mora prodajalec striktno upoštevati določila: 

 obratovalnih redov, 
 dvoriščni red (red na zunanjih delovnih mestih). 

 
 

Navodila za varno delo: 
 
Pri izvajanju del v posameznih delovnih prostorih mora prodajalec striktno upoštevati določila iz 
navodil za: 

 varno delo z delovno opremo, 
 druga.  
 
Varstva okolja: 

 postopek Ravnanja z nevarnimi snovmi 
 vsebino Varnostnega poročila oziroma njegovega povzetka 
 
Varnostni znaki: 
 
Prodajalec mora obvezno upoštevati prometne in varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih 
mestih, ročne in zvočne znake. 
 
Osebna varovalna oprema: 
 
Delavci prodajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za 
poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z 
veljavnimi standardi in redno pregledovana. 
 
Dokumentacija: 
 
Ponudnik je pri prevozu energenta dolžan izpolnjevati določila Zakona o prevozu nevarnega 
blaga (Ur. List RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15). 
 
Voznik mora ob vsaki dobavi energenta dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo: 

 Certifikat o usposobljenosti voznikov motornih vozil za prevoz nevarnega blaga; 
 Dokument za identifikacijo voznika s sliko; 

 Prevozno listino; 
 Navodila za ravnanje v primeru nesreče. 

 
Organizacija prve pomoči: 
 
Prodajalec mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno 
količino materiala za prvo pomoč na delovišču. 
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III. PRILOGE 
 

Podatki o ponudniku (Priloga 1) 
Ponudba (Priloga 2) 
Izjava ponudnika (Priloga 3) 
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 4) 
Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (Priloga 5) 
Izjava o dobri laboratorijski praksi (Priloga 6) 
Pogodba (Priloga 7) 
Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU 
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (Priloga 8) 
Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 9) 
Ovojnica (Priloga 10) 
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PODATKI O PONUDNIKU  Priloga 1 
 
 
JPE-SV-457/16 – DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA 
 
 
Naziv ponudnika  

  

 
 
Naslov ponudnika  

  

 
 
Odgovorna oseba 
(podpisnik pogodbe) 

 

- funkcija  

- telefon  

- telefax  

- e-mail  

 
 
Kontaktna oseba  

- funkcija  

- telefon  

- telefax  

- e-mail  

 
 
Transakcijski račun  

Matična banka  

ID številka za DDV  

Matična številka  

 
 
 
 
 
   

(kraj, datum) žig (naziv in podpis odgovorne osebe) 
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PONUDBA  Priloga 2 
 

PONUDBA št.:                 
 
 
JPE-SV-457/16 – DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA 
 
 
1. PONUDBENA CENA / PONUDBENA VREDNOST 
 
Ponudbena cena mora biti podana v EUR, v skladu s pariteto DDP Ljubljana, Verovškova ulica 
62 (Incoterms 2010), vsebovati mora vse stroške ponudnika, vključno s stroški izdelave 
ponudbe, ki so povezani s ponujenim poslom in sicer brez DDV. Ponudbena cena mora biti 
zaokrožena na do pet (5) decimalnih mest.  
 
Ponudbena cena na enoto mere – liter v EUR brez DDV: 

Ekstra lahko kurilno olje  

Znesek okoljske dajatve za onesnaževanje 
zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2 
takse) 

 

Znesek dodatka za energetsko učinkovitost 
(dodatek URE) 

 

Znesek prispevka za zagotavljanje podpor 
proizvodnji električne energije v soproizvodnji 
z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov 
energije (prispevek OVE+SPTE) 

 

Znesek trošarine  

Skupaj ponudbena cena na enoto mere – 
liter v EUR brez DDV 

 

 
Ponudbena vrednost v EUR brez DDV: 

Predmet Količina 
l 

Skupaj ponudbena cena 
na enoto mere – liter v 

EUR brez DDV 

Skupaj v EUR 
(brez DDV) 

Ekstra lahko kurilno olje 500.000   

 
 
2. ODGOVORNE OSEBE PONUDNIKA 
 
Pooblaščeni predstavnik s strani ponudnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z 
izvajanjem pogodbe je _________________________, GSM ________________, e-pošta: 
__________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, GSM 
___________, e-pošta: ___________________. 
 
Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih 
ukrepih in ravnanju z okoljem (priloga št. 2 pogodbe): 
 

Vodja del Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: 
 
 

Strokovni delavec VpD in PV   Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: 
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3. REZERVOAR 
 

Ekstra lahko kurilno olje se bo dobavljalo z rezervoarja na lokaciji …………………………………………. 
…………………………………………………….. (ponudnik vpiše lokacijo rezervoarja), oznaka rezervoarja 
……………………….. 

 
 

4. VELJAVNOST PONUDBE  
 
Veljavnost ponudbe je 27. 2. 2017 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe ter predložitve 
finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. 
 

 

 

   

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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IZJAVA PONUDNIKA Priloga 3 
 
 
V okviru naročila za JPE-SV-457/16 – DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA, 
dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo: 
 
 
1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI  
 
IZJAVLJAMO, DA: 
 nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1): sprejemanje 
podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje 
konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. 
člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi 
posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. 
člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali 
modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-
1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena 
pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen 
KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov 
(239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali 
vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba 
negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega 
plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za 
ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), 
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje 
podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-
1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. 
člen KZ-1); 

 na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali 
predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov 
za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več; 

 proti nam ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja ali stečajnega postopka ali 
za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v 
postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja 
sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju. 

 
2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI 
 
IZJAVLJAMO, DA: 

 smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so predmet 
naročila; 

 imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer 
imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet naročila, v kolikor je tako dovoljenje 
potrebno. 

 
3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI 
 
IZJAVLJAMO, DA: 
 smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo predmeta naročila. 
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 v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega poslovnega 
računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.  

 
4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI 

 
IZJAVLJAMO, DA: 

 razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti 
predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge 
pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne 
delovne in tehnične pogoje. 

 predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet 
naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v dokumentaciji. 

  
5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV DOKUMENTACIJE 

 
IZJAVLJAMO, DA: 
 se strinjamo z vsemi pogoji dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) naročila JPE-SV-

457/16 – DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA; 

 smo seznanjeni z vsebino za izvedbo naročila, da se z vsebino v celoti strinjamo, na 
dokumentacijo nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev; 

 nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), 
naročniki ne smejo sodelovati; 

 so v ceno na enoto vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za 
izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;  

 bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja naročila, v 
osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o: 
 naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 

ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 
 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe; 

 soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek naročila, zavrne vse ponudbe ter da 
v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, 
stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega 
dobička. 

 
6. IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM POGODBE IN PISNEGA SPORAZUMA O 

SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM 

 

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe ter Pisnega sporazuma 
o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in ju bomo v primeru, da bomo izbrani za 
izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov. 

 
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 
 

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni 
dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. 

 
 
 

   

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA Priloga 4 
                                                                                                            
 
 
 
Podatki o pravni osebi (ponudniku): 
Polno ime podjetja: _____________________________________________________________ 
Sedež podjetja: ________________________________________________________________ 
Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________ 
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________ 
Matična številka podjetja: ________________________________________________________ 
ID ZA DDV: __________________________________________________________________ 
 
 
V zvezi z naročilom št. JPE-SV-457/16 – DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA 
OLJA 
in na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih 
in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih 
subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so 
povezane družbe s ponudnikom. 
 
 
IZJAVLJAMO,  da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne 
osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 
 
 

Št. Naziv Sedež Delež 
lastništva v % 

1.    

2.    

3.    

….    

 
 
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične 
osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 
 

Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež 
lastništva v % 

1.    

2.    

3.    

…    

 
 
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane 
družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: 
 

Št. Naziv  Sedež  Matična 
številka 

1.    

2.    

3.    

….    
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S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter 
pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. 
 
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni 
sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem 
se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov. 
 
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 
 
 
 
 
 
 
   

kraj, datum žig podpis odgovorne osebe 
 
 
 
 
 
Opomba: Izjava je lahko priložena tudi na lastnem obrazcu. 
 
V skladu z  odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v 
zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-
vprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi 
delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 
5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali 
kapitalu delniške družbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www/
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FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH 
OBVEZNOSTI 

Priloga 5 

 
MENIČNA IZJAVA 

 
V skladu s pogodbo št. JPE-SV/457/16 z dne ________ (v nadaljevanju: pogodba) v vrednosti 
___________ EUR, za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja, ki sta ga sklenila naročnik JAVNO 
PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: menični upnik),  in dobavitelj ……………………………………………. 
………………………………. (v nadaljevanju: izdajatelj menic), izroča izdajatelj menic meničnemu 
upniku to menično izjavo in  tri (3) bianco podpisane menice, kot finančno zavarovanje za 
zavarovanje dobre izvedbo pogodbenih obveznosti, na katerih je podpisana pooblaščena oseba: 
 
 
____________________________  kot  ________________         _______________________ 
              (ime in priimek)                             (funkcija)                           (podpis) 
 
 
S podpisom te izjave izdajatelj menic nepreklicno in brezpogojno pooblašča meničnega upnika, 
da brez predhodnega obvestila izpolni bianco menice v skupni višini do meničnega zneska, 
deset (10) % pogodbene vrednosti z DDV, to je …………. EUR (…………………………………………. 
evrov …./100), da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni ter uporabi menice 
za izterjavo obveznosti v primeru, ko izdajatelj menic svojih pogodbenih obveznosti ne bo 
izpolnil v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe. 
 
 
Izdajatelj menic izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisane menice 
tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja menic. Menice lahko menični 
upnik izpolni s klavzulo »brez protesta« ali »brez stroškov«, klavzulo »plačljivo na prvi poziv« in 
klavzulo »ne po nalogu«. 
 
 
Izdajatelj menic se odpoveduje vsem ugovorom proti izpolnjenim bianco menicam in se 
zavezuje v celoti plačati menice ob dospelosti. Izdajatelj menic se odpoveduje ugovoru proti 
plačilnemu nalogu oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjenih menic. 
 
 
Izdajatelj menic pooblašča meničnega upnika, da menice domicilira pri …………………………….. 
(banka), ki vodi naš račun št. ……………………………………… ali pri katerikoli drugi poslovni banki, 
ki v času unovčenja vodi naš račun. 
 
 
Spodaj podpisani zastopnik izdajatelja menic …………………………………. izjavljam, da sem 
pooblaščen za razpolaganje s sredstvi na računu pri navedeni bank ter hkrati nepreklicno in 
brezpogojno pooblaščam meničnega upnika, da pri ………………………………………….. (banka), ki 
vodi naš račun št. …………………………………….. ali pri katerihkoli drugih bankah, ki vodijo naše 
račune, izda nalog za prenos meničnega zneska na račun meničnega upnika, ki bo izvršen v 
breme izdajatelja menic. 
 
 
Spodaj podpisani zastopnik izdajatelja menic ……………………………………….. izjavljam, da dajem 
nepreklicno soglasje ……………………………….. (banka), ki vodi naš račun št. 
………………………………………….. ali katerimkoli drugim bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo 
transakcijo v dobro meničnega upnika in v breme kateregakoli našega računa, ne glede na sicer 
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dogovorjene pogoje o vodenju računa. 
 
 
Zavezujem se, da bom ob vsaki spremembi domicila, v roku treh (3) delovnih dni nadomestil to 
menično izjavo z ustrezno menično izjavo. 
 
 
Ta menična izjava se znižuje za vsak, po tej menični izjavi unovčeni znesek. 
 
 
Veljavnost menične izjave začne z dnem veljavnosti zgoraj citirane pogodbe in velja še najmanj 
30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, to je do ……………….. Po tem datumu preneha 
veljavnost menične izjave in bianco menic, ki jih mora menični upnik najkasneje v roku 15 dni 
vrniti izdajatelju menic. 
 
 
Priloga: 3 bianco menice 

 
 
 

IZDAJATELJ MENIC 
   
 
 ______________________________     ___________________________________ 
              (kraj in datum)                                                              (žig in podpis) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

JPE-SV-457/16                                                                                                                                                   Stran 25 od 44 

IZJAVA O DOBRI LABORATORIJSKI PRAKSI Priloga 6 
 
 
V okviru naročila za JPE-SV-457/16 – DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA, 
dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo: 
 
 
IZJAVLJAMO, DA: 

 imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda EN ISO/IEC 
17025, zagotavlja kakovostno izvajanje celovitih laboratorijskih storitev; 

 laboratorij …………………………………………………………………………………….(naziv laboratorija) kot 
akreditiran laboratorij v celoti izpolnjuje zahteve standarda EN ISO/IEC 17025 za 
opravljanje dejavnosti na področju preskušanja tekočih goriv v obsegu, ki je opisan v Prilogi 
akreditacijske listine …………………… (št. akreditacijske listine);  

 laboratorij ………………………………………………………………………………………….(naziv laboratorija)  
zagotavlja, da vse preskusne metode, akreditirane ali neakreditirane, izvajamo skladno z 
vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti po standardu EN ISO/IEC 17025 in načeli 
dobre laboratorijske prakse (GLP). To pomeni, da je vsa uporabljena preskusna oprema 
ustrezno kalibrirana/preverjena, vzpostavljeno je ustrezno vzdrževane opreme, 
vzpostavljene so aktivnosti za zagotavljanje kakovosti rezultatov (merjenje referenčnih 
standardov, sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah, izvajanje 
preventivnih/korektivnih ukrepov ter izboljšav). Vse vzpostavljene preskusne metode so 
ustrezno preverjene in zagotavljamo zanesljive (v smislu točnosti in natančnosti) rezultate. 

 
 
 
 
 

   

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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POGODBA Priloga 7 

 
Številka naročnika: JPE-SV-457/16  
 
Številka dobavitelja: ___________ 

 
 

 

POGODBA 
 
 
 
 

O DOBAVI EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA 
 
 
 
 
ki jo skleneta 
 
 
NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 

1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej  
(v nadaljevanju: naročnik)  

  
 identifikacijska številka za DDV: SI23034033 
 matična številka: 5226406000 
 
in 
 
 
DOBAVITELJ: ________________________________________________________________, 

ki ga zastopa _____________________________________________________ 
(v nadaljevanju: dobavitelj) 

  
 identifikacijska številka za DDV: _________________________ 
 matična številka: _________________________ 
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I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi 
Povabila k oddaji ponudbe - dokumentacija št. JPE-SV-457/16 "Dobava ekstra lahkega kurilnega 
olja" v skladu z 12. točko 27. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v 
nadaljevanju: ZJN-3) (izjeme, za katere se zakon ne uporablja – poglavje 1.8 ZJN-3), in sicer za 
čas od datuma sklenitve te pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe. 
 
S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih pogojih izvajanja predmeta te 
pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da dobavitelj naročniku zagotavlja, da opravlja vse 
dejavnosti, potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi, in da izpolnjuje vse 
pogoje, določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje 
prevzetih obveznosti po tej pogodbi. 
 
 

II.   PREDMET POGODBE 
 

2. člen 

 
Predmet pogodbe je dobava 500.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja (v nadaljevanju: blago) 
na lokacijo naročnika, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, v skladu s ponudbo dobavitelja št. 
…………. z dne ……………., ki je priloga št. 1 k tej pogodbi, kakor tudi ostalimi zahtevami 
naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v Povabilu k oddaji ponudbe -  
dokumentaciji št. JPE-SV-457/16 in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo. 
 

3. člen 

 
Dobavitelj potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki 
bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove 
pravice in obveznosti po tej pogodbi. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do 
naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi. 
 
Dobavitelj izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 

 
III. POGODBENA VREDNOST 

 
4. člen 

 
Pogodbena vrednost blaga iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi sprejete ponudbe 
dobavitelja št. ………. z dne …………. in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti: 
 

……………………………. EUR 
 
z besedo: ……………………………………………………………………… (../100 evrov) 
 
pri čemer je pogodbena vrednost blaga fiksna ves čas veljavnosti pogodbe in se ne spreminja 
pod nobenim pogojem. 
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Pogodbena vrednost ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna dobavitelj v 
skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo. 
 
V pogodbeno vrednost blaga so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni 
za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški točenja ekstra 
lahkega kurilnega olja (v nadaljevanju tudi: gorivo) v rezervoar na lokaciji naročnika ter stroške 
izdaje tovornega lista, analize goriva, izpisa pretočene količine goriva, veljavnega potrdila o 
overovitvi merilnega sistema s pretočnim merilom ter potrdila, da je bila avtocisterna pred 
polnjenjem razplinjena oz. je bila namenjena izključno za prevoz blaga.  
 
 

IV. NAČIN PLAČILA 
 

5. člen 
 

Dobavitelj izstavi račun za prevzeto blago v petih (5) koledarskih dneh po uspešno opravljenem 
prevzemu blaga, ki se bo vršil s podpisom dobavnic o prevzemu blaga s strani obeh pogodbenih 
strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov, na računu mora biti navedena tudi številka 
pisnega nabavnega naročila naročnika. 
 
Dobavitelj mora na računu, ki ga izstavi, specificirati posamezne elemente cene, ki sestavljajo 
ceno, in sicer:  

 prodajno ceno goriva brez DDV, 
 znesek okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2 takse), 

znesek dodatka za energetsko učinkovitost (dodatek URE), znesek prispevka za 
zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in 
iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE), znesek trošarine - (ločeno po namenu), 

 stopnjo in znesek DDV-ja. 
 
Podpis dobavnice o prevzemu blaga s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih 
pooblaščenih predstavnikov, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga, ter je podlaga za 
izstavitev računa s strani dobavitelja, pri čemer je podpisana dobavnica priloga k računu. 
 
V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, dobavitelj pa je 
dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana 
pravilna vrednost dobave blaga.  
 
Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal dobavitelju v roku tridesetih (30) dni, 
šteto od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljene pogodbene obveznosti, na 
transakcijski račun dobavitelja, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu. 
 
V primeru zamude s plačilom je dobavitelj upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne 
obresti. 
 
 

V. ROK DOBAVE IN PREVZEM 
 

6. člen 
 

Rok dobave blaga je najkasneje v štirinajstih (14) dneh od sklenitve pogodbe. Dobava in 
prevzem blaga se bo vršila na lokaciji naročnika, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, v skladu s 
pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2010).  
 
Dobavitelj mora pri vsaki dobavi blaga naročniku predložiti naslednje dokumente: 
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 tovorni list/dobavnico, 

 analizo kvalitete blaga, 
 izpis pretočene količine blaga, 
 veljavno potrdilo o overovitvi merilnega sistema s pretočnim merilom, 
 potrdilo, da je bila avtocisterna pred polnjenjem razplinjena oz. je bila namenjena izključno 

za prevoz blaga. 
 
Dobavitelj se zavezuje, da bo dobavljal blago v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, 
standardi, veljavno prakso, smernicami naročnika in da bo upošteval vse pogoje naročnika. 
 
Kakovost dobavljenega blaga mora biti v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, navedenimi v 
Povabilu k oddaji ponudbe - dokumentaciji št. JPE-SV-457/16, in veljavnimi predpisi v Republiki 
Sloveniji. 
 
Naročnik lahko ob vsakokratni dobavi vzame vzorce dobavljenega blaga, jih zapečati in jih po 
lastni presoji preda v analizo neodvisnemu laboratoriju za namene ugotavljanja ustrezne 
kvalitete. V primeru, da neodvisni laboratorij ugotovi, da kvaliteta ne dosega zahtevane 
kvalitete, stroške te analize krije dobavitelj. 
 
 

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

7. člen 
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je 
potrebno za izvršitev pogodbe.  
 

8. člen 
 
V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan dobavitelj: 

 z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v 
JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Pisni sporazum), ki je 
priloga št. 2 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu delavcev na delovišču naročnika ter določi odgovorne osebe naročnika in 
dobavitelja; 

 pred začetkom izvajanja predmeta pogodbe skupaj z naročnikom določiti konkretne skupne 
varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma; 

 blago dobaviti z rezervoarja na lokaciji ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….., oznaka rezervoarja ……………………….., kot je bilo 
navedeno v ponudbi dobavitelja št. …………. z dne ……………., ki je priloga št. 1 te pogodbe; 

 dobaviti blago enake ali boljše kvalitete, kot je bila kvaliteta blaga, predložena v ponudbi 
dobavitelja št. …………. z dne …………….; 

 obveznosti po pogodbi izvesti skladno z zahtevami naročnika iz Povabila k oddaji ponudbe - 
dokumentacije št. JPE-SV-457/16; 

 ob dobavi predložiti veljaven Varnostni list za blago; 
 najmanj en (1) delovni dan pred začetkom dobave obvestiti naročnika o začetku dobave, 

tako, da se pravočasno organizira požarna straža; 
 izvesti prevzete obveznosti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z vsemi 

veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami ob tesnem sodelovanju z naročnikom 
(skrbnost dobrega strokovnjaka); 

 obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 
izvršitev pogodbenih obveznosti; 

 pri dobavi blaga upoštevati v objektu naročnika predpisano pot za dovoz in odpremo ELKO 
z AC, ki je priloga št. 3 te pogodbe; 
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 zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi;  

 sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik; 
 omogočiti naročniku ogled točenja blaga iz rezervoarja na njegovi lokaciji ter omogočiti 

vpogled, da je dobavljeno blago iz enega rezervoarja; 
 omogočiti naročniku medfazno kontrolo prečrpavanja blaga; 

 izpolnjevati vse relevantne zahteve zakona, ki ureja prevoz nevarnega blaga (ADR) in 
zakona, ki ureja varstvo okolja; 

 izbrati in preveriti prevoznika blaga, da izpolnjuje vse zakonodajne zahteve na področju 
prevoza nevarnega blaga (ADR); 

 na natančno specificiranem izstavljenem računu navesti tudi številko pisnega nabavnega 
naročila naročnika. 

 
Dobavitelj odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz 
njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi. 
 

Dobavitelj je materialno in kazensko odgovoren: 
 če pride do razlitja blaga na območju naročnika in sicer izven območja pretakalne ploščadi; 
 če pride do požara in eksplozije na vozilu in bi prišlo do škode na objektih naročnika ali 

lastnikov zemljišč, ki mejijo na naročnika ali do poškodbe oseb, ki se zadržujejo v objektih; 

 če je povzročil materialno škodo ali poškodbe oseb zaradi neupoštevanja prometnega 
režima na območju naročnika. 

 
9. člen 

 
V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik: 
- pred pričetkom izvajanja predmeta pogodbe skupaj z dobaviteljem določiti konkretne 

skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma; 
- z dobaviteljem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila; 
- zagotoviti brezhibno pretakalno ploščad; 
- zagotoviti neoviran dovoz do pretakalne ploščadi, brez ustavljanja od vstopa v objekt 

naročnika do pretakalne ploščadi; 
- zagotoviti požarno stražo v skladu s požarnim redom;  
- takoj obvestiti dobavitelja o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev 

naročnikovih pogodbenih obveznosti; 
- omogočiti izvedbo prevzema blaga; 
- poravnati obveznosti do dobavitelja. 
 
 

VII. FINANČNO ZAVAROVANJE 
 

10. člen 
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe, naročniku predložil podpisano in žigosano 
bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe 
pogodbenih obveznosti v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, to je 
……………………… (z besedo: ……………………………. evrov in ../100) z dobo veljavnosti še najmanj 
30 (trideset) dni po preteku veljavnosti pogodbe. 
 
V kolikor dobavitelj ne izpolni svoje obveznosti po tej pogodbi, lahko naročnik unovči bianko 
menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po tej pogodbi.  
Naročnik bo pred unovčenjem menice dobavitelja pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po 
pogodbi in mu določil rok za izpolnitev. 
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11. člen 
 
Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje dobavitelja od njegove obveznosti, 
povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik 
zaradi neizpolnjevanja obveznosti dobavitelja iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega 
finančnega zavarovanja. 
 
 

VIII. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU 
 

12. člen 
 
Dobavitelj in naročnik morata pred začetkom izvajanja pogodbenih obveznosti skleniti Pisni 
sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU 
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe. 
 
Odgovorne osebe dobavitelja in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in 
ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. se sestanejo pred 
začetkom izvajanja pogodbenih obveznosti in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na 
osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem 
ogrožanju iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v 
JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.  
 
Pogodbeni stranki soglašata: 

 da bosta pri izvajanju pogodbenih obveznosti spoštovali določila iz Varnostnega načrta 
(določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih v JAVNEM PODJETJU 
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.), 

 da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata 
odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VpD in okoljske politike - 
Naročnik« in bo določena s pisnim sporazumom, točka IV.1. Odgovorne osebe na skupnem 
delovišču.  

 
Pogodbeni stranki soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih 
ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ni dovoljen 
začetek izvajanja pogodbenih obveznosti. 
 
Za morebitne nesreče/nezgode, ki se pripetijo delavcem dobavitelja odgovarja dobavitelj, če 
pride do nesreče/nezgode zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nesreče/nezgode bo 
sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter pooblaščena predstavnika naročnika in dobavitelja, 
ki sta določena v 13. členu te pogodbe. 
 
 

IX. POOBLAŠČENA PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK 
 

13. člen 
 
Pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z 
izvajanjem te pogodbe, je Dušan Roš, tel.: 01 5889 560, e-pošta: dusan.ros@energetika-lj.si, v 
njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje Robert Pobežin, tel.: 01 5889 521, e-pošta: 
robert.pobezin@energetika-lj.si. 
 
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z 
izvajanjem te pogodbe, je ……………….., tel.: ……………………, e-pošta: ………………………………, v 

mailto:dusan.ros@energetika-lj.si
mailto:robert.pobezin@energetika-lj.si
mailto:damjan.borstnar@blaj-fasteners.com
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njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje ………………….., tel.: …………………………., e-pošta: 
………………………………………... 
 
Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
dobavo blaga po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom dobavitelja ves 
čas veljavnosti pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tej 
pogodbi dolžan dajati.  
 
Predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo 
na dobavo blaga po tej pogodbi. Predstavnik dobavitelja je dolžan neposredno sodelovati s 
predstavnikoma naročnika ves čas veljavnosti pogodbe. 
  
Pogodbeni stranki sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi svojih pooblaščenih 
predstavnikov, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem 
mora prejeti naročnik oziroma dobavitelj najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred 
navedenim dnevom primopredaje poslov. 
 
 

X. VIŠJA SILA 
 

14. člen 
 
Dobavitelj ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje 
sile. 
 
Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi 
pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če so dobave blaga delno ali v celoti motene 
oziroma preprečene, je dobavitelj o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je 
dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni rok se podaljša za čas trajanja 
višje sile. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan dokazati obstoj višje sile. 
 
 

XI. POGODBENA KAZEN  
 

15. člen 
 
V kolikor dobavitelj po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu s to 
pogodbo in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 14. členu te pogodbe, je 
naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini nič cela enega odstotka (0,1 %) 
vrednosti nedobavljenega blaga brez DDV za vsak dan zamude vendar ne več kot deset 
odstotkov (10 %) celotne pogodbene vrednosti brez DDV. 
 
V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10 %) celotne pogodbene vrednosti brez 
DDV lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja. 
 

16. člen 
 
Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi 
dobavitelja na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil. 
 
Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno 
zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po 
splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

mailto:tanja.vidacek@blaj-fasteners.com
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XII. SESTAVNI DELI POGODBE 
 

17. člen 
 

Pogodbeni stranki ugotavljata ter sta sporazumni, da so sestavni deli te pogodbe: 
- Povabilo k oddaji ponudbe - dokumentacija št. JPE-SV-457/16,  
- ponudbena dokumentacija dobavitelja št. ………… z dne …………, 
- ostala relevantna dokumentacija. 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena 
sestavni del pogodbe. 
 
V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank 
ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank pogodbe najprej veljajo določila te pogodbe, 
nato dokumentacija na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v 
vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu. 
 
 

XIII. SOCIALNA KLAVZULA 
 

18. člen 
 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
dobavitelja. 
 
 

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

19. člen 
 
V primeru, da se ugotovi, da je v postopku sklenitve te pogodbe ali pri izvajanju te pogodbe kdo 
v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali 
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev 
tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora 
nad izvajanjem obveznosti po tej pogodbi ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena 
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku, je ta pogodba nična. 
  
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka 
tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih 
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti 
pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi 
Republike Slovenije. 
 
 

XV. ODSTOP OZIROMA CESIJE DENARNIH TERJATEV 
 

20. člen 
 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije 
denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen 



 
 

 
 

JPE-SV-457/16                                                                                                                                                   Stran 34 od 44 

bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen 
bankam, odstop nima pravnega učinka. 
 
 

XVI. REŠEVANJE SPOROV 
 

21. člen 
 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali 
rešiti sporazumno. 
 
Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za 
rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. 
 
 

XVII. KONČNE DOLOČBE 
 

22. člen 
 
Pogodba je sklenjena in velja z datumom podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank pod 
pogojem, da dobavitelj naročniku predloži finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe 
pogodbenih obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 10. člena te pogodbe ter velja do 
izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja 
kasnejši datum. 
 
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od 
pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih 
sprememb. 
 

23. člen 
 
Pogodbeni stranki (oz. vsak od podpisnikov te pogodbe v imenu in za račun posamezne 
pogodbene stranke) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter 
potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev te pogodbe. 
 

24. člen 
 
Morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe so veljavne le, če jih pogodbeni stranki skleneta v 
obliki pisnega aneksa k tej pogodbi, ki ga podpišeta obe stranki pogodbe. 
 
Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila 
pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki 
sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom. 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na 
soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni 
dan. 
 

25. člen 
 
Vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to 
pogodbo in njeno izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z 
veljavnimi predpisi štejejo za javne. 
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26. člen 
 
Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe. 
 
 
 

27. člen 
 
Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme 
naročnik en (1) izvod in dobavitelj en (1) izvod. 
 
 
_______________, dne ___________ Ljubljana, dne __________ 
 
DOBAVITELJ: NAROČNIK:  
 
  

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

 
 Direktor:  
 Samo Lozej 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Priloga št. 1: Ponudba dobavitelja št. …………. z dne ……………. 

- Priloga št. 2: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM 
PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 

- Priloga št. 3: Predpisana pot za dovoz in odpremo ELKO z AC  
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PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM Priloga 8 

 
 
 

Priloga št. 2 k pogodbi št. JPE-SV-457/16 
 
 
 
Na osnovi 39. Člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/2011) skleneta:  
 

 
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, 
ki ga zastopa direktor Samo Lozej 

 

(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 

 
……………………………………………………………….(naziv dobavitelja), 
ki ga/jo zastopa …………………………. 

 

(v nadaljevanju: dobavitelj) 
 
 
(v nadaljevanju: naročnik in dobavitelj skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma) 
 
 
 

 
PISNI SPORAZUM 

 
O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V 

JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 
(v nadaljevanju: Sporazum) 

 
za izvedbo obveznosti po pogodbi št. JPE-SV-457/16 za DOBAVO EKSTRA LAHKEGA 

KURILNEGA OLJA 
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I. SPLOŠNA DOLOČILA 
 
I.1.   
S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA 
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., na naslovih: Toplarniška ulica 19 in Verovškova ulica 62, oboje 
v Ljubljani, skupni varnostni ukrepi, zlasti pa: 
 določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi 

za varovanje okolja; 

 določitev drugih obveznosti strank okvirnega sporazuma pri zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu; 

 določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti. 
 
I.2.  
Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo dobavitelj opravljal dobave v skladu s to 
pogodbo na objektu naročnika in se s to pogodbo, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo 
zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se 
dogovorila kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer 
istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev. 
 

 
II.  ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN 

ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA 
 

II.1.  
Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni načrt za 
dela na deloviščih na/v objektih naročnika. 

 
II.2.  
Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in dobavitelj podrobneje določita 
organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom 
ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v nadaljevanju 
Uvedba) - Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita direktorja s tem 
sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela. Podpisan 
obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma. 
 
Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na 
vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke: 

 
a. Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema: 

 opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del, 
 podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih, 
 ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov, 
 ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov, 
 določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala, 
 ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala, 
 določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov, 
 določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču, 
 določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi 

plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija, 
 ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave, 
 določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na 

lokacijo, 

 določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov, 
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 določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje 
požarov, 

 organizacijo prve pomoči na delovišču, 
 določitev seznama nevarnih snovi, 
 seznanitev s posebno nevarnimi deli. 

 
b. Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne 

osebne varovalne opreme na skupnem delovišču: 
 določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja, 

 določitev potrebne osebne varovalne opreme. 
 
c. Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:  

 za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih, 
 za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav, 
 za varno izvajanju del na višini, 
 za varno uporabo električne energije, 
 pri izvajanju dela v zaprtih prostorih, 
 za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih, 
 za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki, 

 za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki, 
 za varno delo pri montažnih delih. 

 
 
III.  DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK  
 
III.1.   Skupne obveznosti pogodbenih strank: 
 
Pogodbeni stranki imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti: 
a. dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz 

varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih; 

b. delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim 
osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone; 

c. zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno 
usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva 
pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela; 

d. zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne; 
e. svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da 

bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega 
ogrožanja tako delavcev pogodbenih strank kot tudi delavcev drugih izvajalcev, 
obiskovalcev in nadzornega osebja; 

f. podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki 
izhajajo iz njunih dejavnosti; 

g. podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi; 
h. v primeru uporabe nevarnih snovi morata  druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi; 
i. striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom. 

 
III.2.   Posebne obveznosti naročnika: 
 
Naročnik ima naslednje posebne obveznosti: 
a. seznaniti mora dobavitelja  z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja 

dela, zlasti pa: 

 dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje 
površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče); 
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 delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt; 

 evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda; 
 preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče (organizacija 

požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, 
drugo);  

b. zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in 
pripomočke, kot so: 
 dvigala – lifti s spremstvom  za dostope in transport materiala; 
 mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in 

 gradbeni odri za izvajanje del na višini. 
c. z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki 

zahajajo na območje pogodbenih del. 
 
III.3. Posebne obveznosti dobavitelj 
 
Dobavitelj ima naslednje posebne obveznosti: 
a. pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe delovne 

opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki 
morajo biti brezhibni; 

b. dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi; 
c. za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z 

ustrezno dokumentacijo: 
 »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje; 
 dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje   pogodbenih 

(naročenih) del; 
 potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o 

preizkusu, za izvajanje pogodbenih (naročenih) del; 

 potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in 
pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.; 

 delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso 
državljani RS); 

 pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za 
nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku. 

d. zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču; 
e. poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno 

drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo 
nastajal pri njegovem delu; 

 
III.4.  Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki: 
 
Podpisnika soglašata: 
a. da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku 

določena s poslovnikom ravnanja z okoljem; 
b. da bo izvajalec pri uporabi  nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, 

delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov; 
c. da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z 

ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, 
obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki. 

 
III.5.  Knjiga ukrepov: 
 
Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja dobav iz pogodbe vodila knjigo ukrepov. 
Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-
pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.  
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V knjigo ukrepov s vpisuje zlasti:  
a. naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,  
b. spremembe na delovišču, 
c. ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo, 
d. vsako poškodbo pri delu, 
e. druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču. 
 
III.6.  Prijavljanje poškodb pri delu: 
 
Dobavitelj soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila: 
a. da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom  oziroma 

nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni; 
b. da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj; 
c. da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi 

navodili; 
d. da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov. 
 
III.7.  Prepoznavnost in delavcev: 
 
Dobavitelj je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, 
nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca. 
 
III.8.  Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc 
 
Podpisnika soglašata: 
a. da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih 

psihoaktivnih substanc; 
b. da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično 

sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode; 
c. da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi 

predpisi; 
d. da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. 

in b. z delovišča. 
 
 
IV.  DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI  
 
IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču: 
 

 Naročnik: Dobavitelj: 

Oseba za usklajevanje 
varnostnih ukrepov na 

skupnem delovišču po 39. 
členu ZVZD 

Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: 
Dušan Roš 

GSM +386 41 318 454 
dusan.ros@energetika-lj.si 

Vodja del/vodje OE naročnik 
 

Ime in Priimek/Mobilni 
telefon/e-pošta: 
Robert Pobežin 

GSM +386 41 721 933 
robert.pobezin@energetika-lj.si 

Ime in Priimek/Mobilni 
telefon/e-pošta: 

 
 

Strokovni delavec VpD in PV Ime in Priimek/Mobilni 
telefon/e-pošta: 

Marjan Knez 
GSM +386 41 640 973 

Ime in Priimek/Mobilni 
telefon/e-pošta: 

 
 

mailto:dusan.ros@energetika-lj.si
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JPE-SV-457/16                                                                                                                                                   Stran 41 od 44 

marjan.knez@energetika-lj.si 
Peter Čater 

GSM +386 51 609 826 
peter.cater@energetika-lj.si 

Odg. oseba za nadzor  nad 
izvajanjem  ravnanja z 

nevarnimi snovmi in odpadki 
ter izrednimi razmerami 

Ime in Priimek/Mobilni 
telefon/e-pošta: 
Irena Debeljak 

GSM +386 41 375 300 
irena.debeljak@energetika-lj.si 

 

 

 
 
IV.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb: 
 
Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti: 
a. obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik pogodbe, zlasti pa  

uvodnega sestanka najmanj 10 dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne 
varnostne ukrepe; 

b. obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne 
nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni; 

c. odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov , določenih s tem sporazumom, ter upoštevati 
pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika okvirnega sporazuma; 

d. v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne 
odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne 
osebe po tem sporazumu; 

e. v primeru težjih kršitev oz neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na 
delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca; 

f. proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce  z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo 
delavcev v delo na skupnem delovišču; 

g. vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov; 
 
IV.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb: 
 
Skrbnik pogodbe ima naslednje posebne naloge: 
a. odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru 

težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov; 
b. odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z 

namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču; 
c. v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo 

tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za  varno izločitev naprav ali dela 
energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo; 

d. v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa 
za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi 
odri, posreduje pri pristojnih službah; 

 
Vodja del – dobavitelj ima naslednje posebne naloge: 
a. na uvodnem sestanku predloži skrbniku pogodbe na vpogled vso zahtevano dokumentacijo 

iz točke III.3. tega sporazuma;  
b. druge odgovorne osebe  je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja dobav in z 

nevarnostmi, ki iz njih izvirajo; 
c. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na 

območju dela in gibanja delavcev dobavitelja, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb 
naročnika; 

mailto:marjan.knez@energetika-lj.si
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d. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva 
pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja 
delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika; 

e. v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj 
zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje. 

 
Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge: 
a. vodjo del dobavitelja so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na 

območju ali v neposredni bližini del po pogodbi oziroma delovišča; 
b. poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki 

so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču. 
 

Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge: 
a. strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del dobavitelja z internimi predpisi iz 

varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča; 
b. dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri 

delu in požarnega varstva; 
c. v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo 

poškodbe v skladu z zakonom. 
 
Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki 
ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge: 
a. seznanitev delavcev dobavitelja z zahtevami sistema ravnanja z okoljem; 
b. nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na 

skupnem delovišču. 
 
V.  KONČNE DOLOČBE  
 
V.1.    
Dobavitelj se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale 
zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.  
 
V.2.  
Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega dobaviteljevega podizvajalca oz. podizvajalce in 
dobavitelj je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. 
podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe. 
 
V.3.     
Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je 
sestavni del okvirnega sporazuma o izvedbi del. Sestavljen je v dveh (2) enakih izvodih, od 
katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. 

 
________________, dne ___________    Ljubljana, dne ________________ 
 
Dobavitelj:         Naročnik: 
 
 

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA  
LJUBLJANA d.o.o. 

  
 
 

Direktor: 
 
Samo Lozej 

 

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB Priloga 9 
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POOBLASTILO  
ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB 

 
 
 
 
POOBLASTITELJ:  
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(ime oz. naziv in sedež ponudnika) 
 
ki ga zastopa: ________________________________________________________________ 
 
 
POOBLAŠČA: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca) 
 
___________________________________________________________________________, 

(razmerje do ponudnika) 
 
 
- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb, 

- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini 
zapisnika o odpiranju ponudb, 

da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JPE-SV-457/16; 
DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA: 
 
 
 
   

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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OVOJNICA Priloga 10 

  
OVOJNICA  

 
 

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek! 

Pošiljatelj (vlagatelj): Prejem vloge (izpolni prejemnik- žig prejemnika): 

Naziv:    
 
 
 
 
 
 

Naslov:  

 Ponudba  
 Ponudba na pogajanjih 
 Sprememba 
 Umik 

Naročilo (predmet):    Prejemnik : 

DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA 

 

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 
Verovškova ulica 62 
p.p. 2374 
 
1001    LJUBLJANA 
SLOVENIJA 
 

 
 

NE ODPIRAJ – PONUDBA! 
 

Številka JN: 
 

JPE-SV-457/16 

Rok za oddajo: 28. 1. 2017 do 10. ure 

JPE-JR 

 


