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VZOREC POGODBE O DOBAVI REZERVNE REGULACIJSKE SKLOPKE ZA MLINE BLOKA 6  

 (Pogodba št. __________) 
 

ki jo dogovorita in skleneta 
 

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, d.o.o., 

Cesta Lole Ribarja 18, 3325 ŠOŠTANJ, 
ki jo zastopata generalni direktor dr. Viktor Vračar in direktor Mitja Tašler, 

v nadaljnjem besedilu ''kupec''. 
ID št. za DDV: SI92189903. 

Matična številka: 5040388000. 

 
in 

 
NAZIV PODJETJA, 

Naslov podjetja 
ki ga zastopa direktor/ica 

v nadaljnjem besedilu "prodajalec". 

ID št. za DDV: SI ______________. 
Matična številka: _______________. 

 
 

kot sledi 

 
 

1. UVODNE DOLOČBE  

Kupec je na Portalu javnih naročil, št. objave ___________ z dne _______ in hkrati v Uradnem listu 
Evropske unije, št. objave _______ z dne ________, objavil javno naročilo »Rezervna regulacijska sklopka 

za mline bloka 6«. 
Javno naročilo je bilo vodeno po postopku s pogajanji z objavo v skladu s 45. členom Zakona o javnem 

naročanju (ZJN-3). 

Odločitev o oddaji javnega naročila je postala pravnomočna dne __________________. 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da ima kupec pri opravljanju svoje dejavnosti potrebo po oskrbi z 
rezervno regulacijsko sklopko za mline bloka 6 (v nadaljevanju »blago«). 

 
Prodajalec _____________ je oddal prijavo/ponudbo številka _____________ z dne ____________, na 

podlagi pogajanj je prodajalec oddal končno ponudbo številka ___________ z dne ________, ki jo je kupec 

pregledal in potrdil njeno ustreznost. Navedena ponudba (številka _____ z dne _____ in številka _____ z 
dne _____) je bila najugodnejša in je osnova za sklenitev te pogodbe, ki je sklenjena po končanem postopku 

javnega naročanja. 
 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in prijava/ponudba prodajalca sta sestavni del te pogodbe. 

Vsi dokumenti, ki sestavljajo pogodbo, predstavljajo celoto in se kot takšni tudi interpretirajo. V primeru 
nasprotij oziroma neskladij glede določenih obveznosti, se za potrebe interpretacije, v kolikor ni drugače 

dogovorjeno, uporablja naslednji vrstni red:  
 

1. Pogodba; 

2. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila; 
3. Tehnični del dokumentacije; 

4. Ponudbeni predračun s specifikacijo blaga; 
5. Prijava/ponudba prodajalca. 

 

2. PREDMET POGODBE 

Prodajalec ima v svojem prodajnem programu za kupca ustrezno blago, prav tako je sposoben organizirati 

prevoz in s tem nuditi kupcu oskrbo z blagom. 
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Pogodbeni stranki soglašata, da bo prodajalec kupcu dobavil blago, ki je natančno opredeljeno v 

prijavi/ponudbi prodajalca št. _____ z dne ________ in končni ponudbi številka _____ z dne _____, ki sta 
sestavni del te pogodbe. 

 
S to pogodbo se prodajalec zaveže da bo kupcu prodal in dostavil zahtevano količine blaga, kupec pa mu 

bo za to plačal dogovorjeno ceno.  

 
Kupec si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga in ga prilagodi dejanskim 

potrebam. Prodajalec nima nobenih pravic iz naslova povzročene škode, izgubljenega dobička, odškodnine 
ali podobno v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega. 

 

3. KVALITETA BLAGA 

Prodajalec jamči, da bo kakovost dobavljenega blaga ustrezala zahtevam kupca v dokumentaciji, 

zahtevanim standardom in veljavni zakonodaji. 

 
V primeru neustrezne kvalitete dobavljenega blaga bo prodajalec nemudoma pristopil k odpravi 

pomanjkljivosti oziroma dobavil ustrezno novo blago (v roku 30 dni). Stroški odprave pomanjkljivosti 
bremenijo prodajalca. 

 

Če kupec upravičeno dvomi, da prodajalec dobave ne bo opravil v rokih, ne bo dobavil blaga ustrezne 
kvalitete ali ne bo izpolnjeval drugih pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, je dolžan prodajalec na svoje 

stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem 
primeru bo kupec uveljavljal odstop od pogodbe ter pogodbene kazni. 

 

4. ROK DOBAVE BLAGA 

Prodajalec se zavezuje, da bo naročeno blago v celoti dobavil na prevzemno mesto kupca najpozneje v 

roku trinajst (13) mesecev od datuma podpisa pogodbe. 
 

Prodajalec je dolžan blago dostaviti v skladišče kupca. S čitljivim podpisom dobavnice, na kateri bo številka 

pogodbe kupca, bo kupec potrdil prejeto količino blaga.  
 

Prodajalec bo ob prevzemu opreme dostavil tudi kopije poročila o tovarniških preizkusih na komponentah 
regulacijske sklopke (test brez obremenitve-no-load test). 

 

Kupec si pridržuje tudi pravico, da v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, nastalih po sklenitvi te 
pogodbe, podaljša rok dobave po pogodbi, kar ne predstavlja bistvene spremembe v skladu z določbo 95. 

člena ZJN-3 ter se izvede na podlagi prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3. 
 

Zaradi morebitnih nepredvidenih okoliščin se lahko dobava blaga prestavi ali tudi podaljša za toliko dni kot 

so trajale nepredvidene okoliščine, kar pa ne sme vplivati na spremembo pogodbenih obveznosti prodajalca 
ali vrednost pogodbe. 

 

5. POGODBENA KAZEN 

Pogodbeni stranki soglašata, da v kolikor prodajalec ne izpolni pravočasno svojih obveznosti, sme kupec 

kupiti blago zaradi kritja pri drugemu dobavitelju ter zahtevati razliko med kupnino, ki je določena po 
pogodbi in kupnino pri kritnem kupu. 

 

Pogodbeni stranki prav tako soglašata, da bo prodajalec, v kolikor ne bi izpolnil svojih obveznosti po tej 
pogodbi, v dogovorjenem času, plačal pogodbeno kazen v roku 8 dneh od datuma izstavitve. 

 
Višina pogodbene kazni se določi na osnovi cene, navedene v točki 6. pogodbe. Pogodbena kazen se plača 

v višini 0,5% celotne skupne pogodbene vrednosti za vsak zamujen koledarski dan, pri čemer skupni znesek 
pogodbene kazni ne more presegati 15% celotne pogodbene vrednosti. 

 

Prodajalec je poleg pogodbene kazni dolžan plačati kupcu tudi vso odškodnino za škodo, ki bi jo kupec imel 
zaradi prodajalčevih kršitev obveznosti, katere je prevzel s to pogodbo.  
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V primeru nastanka škode, ki jo kupec utrpi zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani 

prodajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, je prodajalec poleg pogodbene kazni 
dolžan plačati kupcu tudi vso odškodnino za škodo, vendar največ do višine skupne pogodbene cene z DDV, 

ki bi jo kupec imel zaradi prodajalčevih kršitev obveznosti, katere je prevzel s to pogodbo. Ta omejitev ne 
velja za škodo, ki je povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti. Prodajalec mora, če ga kupec k temu 

pozove, skupaj s prodajalcem sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, 

nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve prodajalca. 
 

V primeru, ko prodajalec ne more dobaviti blaga v dogovorjenem roku zaradi višje sile, ki ne zajema 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se ustrezno podaljša tudi dobavni rok po tej pogodbi. Blago potuje 

na riziko prodajalca. 

 

6. POGODBENA CENA 

6.1 Cena na enoto 
Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodbena cena fiksna, ne vključuje DDV, je DDP Šoštanj (Incoterms, 
2020) in je naslednja: 

 
Rezervna regulacijska sklopka za mline bloka 6         _____________ EUR/kos 
 

6.2 Skupna pogodbena vrednost 
Pogodbeni stranki soglašata, da znaša skupna pogodbena vrednost ______________ EUR brez vključenega 

DDV. DDV se obračuna po trenutno veljavni zakonodaji. 
 

7. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA  

Osnova za obračun dejansko dobavljene količine blaga je obojestransko podpisana dobavnica, ki je priloga 
k računu. 

 
Prodajalec se zavezuje, da bo vsebinsko in računsko točen račun dostavil na sedež kupca oziroma na 

elektronski naslov tes.invoices@te-sostanj.si v .pdf obliki v roku treh (3) delovnih dni od datuma dobave 

blaga, katerega bo kupec poravnal v roku 60 dni od datuma dobave blaga na TRR: 
______________________ odprt pri banki _____. 

 
Kupec je dolžan poravnati izstavljen račun najkasneje do dneva zapadlosti. 

 

Zamudne obresti se obračunavajo v višini obrestne mere za 6-mesečni EURIBOR, veljavne na dan zapadlosti 
računa. Obračun obresti je kupec dolžan plačati v roku 30 dni od izstavitve računa. 

 

8. REKLAMACIJE  

Prodajalec jamči kupcu, da blago nima stvarnih in pravnih napak, ter da ustreza vsem zahtevam naročila.  

 
Kupec bo prejeto blago pregledal, količinsko in kakovostno, ter o morebitnih očitnih napakah obvestil 

prodajalca v primernem roku. 

 
O skritih napakah mora kupec prodajalca obvestiti takoj, ko jih opazi. Prodajalec ne odgovarja za skrite 

napake, ki se pojavijo potem, ko preteče 12 mesecev od prevzema blaga.  
 

V primeru, da dostavljeno blago ni ustrezno, stroške kupca, ki bi jih zaradi tega imel kupec, krije prodajalec. 

 
V primeru, da se reklamacija nanaša na poškodbe nastale pri transportu ali da je ugotovljen manjko ob 

prevzemanju blaga od prevoznika, se sestavi reklamacijski zapisnik, katerega podpiše prevoznik oziroma 
predstavnik kupca, ki prevzame blago. 

 

9. OSTALE OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN KUPCA 

9.1 

Prodajalec se zavezuje, da bo sodeloval s kupcem po določilih te pogodbe, da bo blago dobavil pravočasno 
ter skladno s pogoji, opredeljenimi v tej pogodbi. 

 

Kupec se zavezuje, da bo naročeno blago prevzel in sodeloval s prodajalcem po določilih te pogodbe. 
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9.2 Varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov 

Prodajalec se zavezuje, da: 
- bo kot poslovno skrivnost trajno varoval vse podatke in informacije, ki jih bo pridobil oz. do katerih 

bo imel dostop oz. s katerimi se bo kakorkoli seznanil, v kakršnikoli obliki (pisni, ustni), na 
kakršnemkoli nosilcu, če so določeni kot poslovna skrivnost, pa tudi tiste, za katere ni izrecno 

določeno, da so poslovna skrivnost, če bi moral ali mogel vedeti, da bi zaradi njihovega 

posredovanja oz. razkritja nepooblaščenim osebam kupcu, družbam skupine kupca ali tretjim 
osebam, lahko nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda; 

- bo trajno varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu s kupcem oz. 
družbami skupine kupca ali v zvezi z delom s kupcem oz. družbami skupine kupca oziroma ga bodo 

z njimi seznanili pri njegovem delu s kupcem oz. družbami skupine kupca, ne glede na to, na katero 

osebo se ti podatki nanašajo. 
 

Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov po prejšnjem odstavku pomeni dolžnost 
prodajalca, da bo listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene 

izvajanja te pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja kupca ne bo kakorkoli razkril tretjim 
osebam, posebej ne z objavo v medijih, da jih ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za druge namene, 

kot za izpolnitev te pogodbe, ter da bo na zahtevo kupca, kupcu nemudoma vrnil oziroma uničil vse zapise 

na listinah ali drugih medijih. 
 

Prodajalec se zavezuje, da bo vse osebe, ki bodo na strani prodajalca sodelovale pri izvajanju te pogodbe, 
zavezal z vsaj enakim standardom varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov, kakor je sam 

zavezan po tem členu. 

Pogodbeni stranki se zavedata, da kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov 
po tem členu predstavlja kršitev veljavnih predpisov ter osnovo za odškodninsko odgovornost prodajalca. 

 
Ne glede na zgoraj navedeno je kupec kot zavezanec za dostop do informacij javnega značaja dolžan 

objaviti zakonsko določene podatke iz sklenjenega pravnega posla. 
 

9.3 

Kupec se zavezuje, da bo prodajalca seznanil s Sistemom vodenja. Prodajalec se zavezuje, da bo pri 
izvajanju te pogodbe upošteval zahteve s področja sistema vodenja kupca. Zahteve s področja sistema 

vodenja so priloga k tej pogodbi in se spnejo s to pogodbo.  
 

9.4 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta o vsaki spremembi podatkov; zlasti o transakcijskemu računu, 
identifikacijski številki za DDV, sedežu ali spremembi dejavnosti, statusnih, poslovnih spremembah, 

finančnih težavah iz rednega poslovanja ali celo prenehanju firme, nemudoma pisno obvestili drugo 
pogodbeno stranko. 

 

10. GARANCIJSKI ROKI IN OBVEZNOSTI V ČASU GARANCIJE 

V primeru, da bo kupec ugotovil pomanjkljivosti na opremi v času trajanja garancije, bo o tem v najkrajšem 

možnem roku pisno obvestil prodajalca. Po prejemu takšnega obvestila bo prodajalec v najkrajšem možnem 

času popravil ali najkasneje v treh mesech od prejema obvestila zamenjal okvarjeno opremo oziroma 
okvarjene dele opreme, brez da bi zaradi tega nastali kakršnikoli stroški za kupca. Garancijska doba za 

zamenjane dele opreme začne teči znova od časa vgradnje, za popravljene dele opreme pa se garancijska 
doba ustrezno podaljša za čas od nastanka do odprave napake.  

 

Garancijska doba za dobavljeno regulacijsko sklopko je 12 mesecev, šteto od vgradnje sklopke. 
 

V primeru poškodb, napak ali pomanjkljivosti, katerih vzrok je dokazana neustreznost materiala ali 
kakršnakoli skrita napaka, veljajo obveznosti prodajalca tudi po izteku garancijskih rokov, vendar največ 5 

let po uspešno opravljenem končnem prevzemu.  
 

11. VIŠJA SILA 

Prodajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju 
pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidene okoliščine, ki jih prodajalec ni 

mogel preprečiti, niti jih odpraviti oziroma se jim izogniti (višja sila). 
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V primeru nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka te točke, je prodajalec dolžan o nastopu in prenehanju 

navedenih okoliščin nemudoma, vendar najkasneje v 7 dneh pisno obvestiti kupca. 
 

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe 
pogodbenih obveznosti ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. 

 

Če zaradi delovanja višje sile pogodbenima strankama nastane škoda, krije vsaka pogodbena stranka 
škodo, ki je nastala zaradi delovanja višje sile. 

 
Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o 

nastopu in prenehanju višje sile ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju 

višje sile, obsegu in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. 
Pogodbeni roki se ustrezno podaljšajo glede na čas trajanja višje sile s pisnim dogovorom med strankama. 

 

12. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

Če pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, posredniku ali 

podpisniku kupca 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, s katerim je kupcu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 

predstavniku, posredniku ali podpisniku pogodbe s strani kupca ali s strani druge pogodbene stranke, ali je 
takšna pridobitev omogočena drugi pogodbeni stranki, je ta pogodba nična. 

 

13. RAZVEZNI POGOJ 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 

okoliščin: 
- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 

delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca  
ali  

- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja 

pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 
- plačilom za delo,  

- delovnim časom,  
- počitki,  

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, 
 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 
prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest 

mesecev oziroma, če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 

podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom 
ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem 

sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove 
pogodbe bo kupec obvestil prodajalca. 

 

Če kupec 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. 

 

14. ODGOVORNI OSEBI ZA IZVAJANJE POGODBE 

Za lažjo izvedbo te pogodbe sta se pogodbeni stranki dogovorili, da vsaka stranka imenuje odgovorno 

osebo. 
Za odgovorno osebo s strani kupca se imenuje __________ (_______.________@te-sostanj.si). 

Odgovorna oseba kupca daje prodajalcu navodila skladno z določili te pogodbe.  

 
Za odgovorno osebo s strani prodajalca se imenuje ______________ (______________). Odgovorna oseba 

prodajalca poskrbi za izvedbo danih kupčevih navodil.  
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V kolikor bi pogodbeni stranki spremenili osebi, ki jih s to pogodbo imenujeta za odgovorni osebi, bosta 

druga drugo o tem pisno obvestili. 
 

15. KONČNE DOLOČBE 

Pogodba postane veljavna z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve vseh pogodbenih 
obveznosti iz te pogodbe. 

 
Pogodbeni stranki lahko pogodbo sporazumno spremenita. Spremembe veljajo, če so sprejete pisno na 

enak način kot ta pogodba.  

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni 
stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. 

Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči 
neveljavna določba. 

Morebitne spore, izvirajoče iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če se sami ne 

bosta mogli sporazumeti, bo spor reševalo Okrožno sodišče v Celju. 
 

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu s to pogodbe, če pogodbo izvaja v 
nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili kupca ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi 

in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da prodajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti iz te 

pogodbe, ga kupec pisno opozori in pozove k izpolnitvi njegovih obveznost ter mu določi primeren rok za 
pravilno izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, ima kupec pravico odstopiti od 

pogodbe brez odpovednega roka in brez kakršnihkoli obveznosti do prodajalca. 
Kupec odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom prodajalcu. 

 
Ne glede na zgoraj navedeno pogodbeni stranki soglašata, da lahko kupec kadarkoli odstopi od pogodbe z 

dvo (2) mesečnim odpovednim rokom, pri čemer odpovedni rok začne teči, ko prodajalec prejeme pisno 

odpoved.  
 

Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo. 
  

Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme en (1) izvod kupec in en (1) izvod prodajalec. 

 
 

Podpisano dne: _______________                             Podpisano dne: ________________ 
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Priloga: 
Specifikacija blaga. 
Zahteve s področja sistema vodenja (15 strani). 
 


