
Narodnt1 galerijt1, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV 38676770, 

matična številka 5052076, številka TR O 1100-6030377028, ki jo zastopa direktorica 

dr. Barbara Jaki, v nadaljnjem besedilu "kupec" 

m 

HEP Energija d.o.o., identifikacijska številka za DDV SI 95872175, matična številka 

2348489000, številka TRR 51562900 00151137 497, ki ga/jo zastopa direktorica VLATKA 

GUGIC, v nadaljnjem besedilu "prodajalec" 

sta sklenila naslednjo 

POGODBO 

l. člen 

Naročnik j e izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti 
v skladu s 39. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; ZJN- 3), 
objavljeno na Portalu j avnih naročil z' dne 7.11.2022 pod številko objave JN007467/2022-
W0 l, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za 

"Dobava električne energije za obdobje januar-junij 2023" 

Sporazwn se sklene za čas od O 1. O 1. 2023 oz. od dne, ko bo odobren prehod merilnih mest v 
bilančno skupino izbranega dobavitelja, do 30. 06. 2023. 

Predmet javnega naročila je dobava električne energije za pot rebe Narodne galerije 

Naziv in naslov: št. merilnega Okvirna Okvirna Okvirna 

in odjemnega 
polletna polletna polletna 
poraba VT porabaMT poraba ET 

mesta: (kWh): (kWh): (kWh): 

Narodna galerija, 

Puharjeva 9 3- 000728; 320.000 250.000 

l 000 Ljubljana 800040009 l 45/ 
259782 

* poraba eL energije v 6 mesecih, od aprila do septembra 2022 

2. člen 

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega 
naročila. Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in 
ponudbeno dokumentacijo stranke okvirnega sporazuma. 

3. člen 

Predmet javnega naročila so neprekinjene dobave električne energije, kijih naročnik po obsegu 
ne more vnaprej določiti. Količine električne energije in število merilnih mest po predračunu 
so okvirne. 



V kolikor pride do spremembe na merilnem mestu ali ukinitve posameznega merilnega mesta 
preneha uporabnost te pogodbe za to merilno mesto. 

Naročnik bo obvestil dobavitelja o ukinitvi merilnega mesta oz. o spremembi na merilnem 
mestu, najkasneje v 8 dneh po ukinitvi oz. spremembi. V primeru priključitve novih merilnih 
mest bo naročnik upošteval določila Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije 
iz distribucijskega omrežja električne energije (UL RS št. 126/2007), ki določajo, da dobavitelj 
prične z dobavo električne energije novim merilnim mestom s 1. dnem v naslednjem mesecu, 
če je bila popolna zahteva za zamenjavo dobavitelja oddana sistemskemu operaterju najkasneje 
do l O. dne v mesecu pred pričetkom dobave. 

4. člen 

Stranka okvirnega sporazuma bo prodala, naročnik pa kupil dejansko dobavljene količine 
električne energije po naslednjih cenah iz ponudbe stranke okvirnega sporazuma: 

vrsta tarife cena v EUR brez DDV (kWh) 

velika tarifa (VD 0,44305 

mala tarifa (MT) 0,28584 

enotna tarifa (ET) I 

Ponudbene cene ne vsebujejo: davka na dodano vrednost, trošarine na električno energijo, 
prispevka za učinkovito rabo energije, stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov 
in prispevkov, ki se obračunavajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter morebitnih drugih 
dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih bo predpisal pooblaščen državni organ 

Cene so fiksne za čas trajanja pogodbe, razen v primeru razveznega pogoja. 

5. člen 

Za obračWl dobavljene električne energije se uporabljajo podatki z merilnih naprav 
posameznega merilnega mesta. Za pravilnost in točnost podatkov odgovarja SODO. 

V primeru, da merilne naprave nepravilno registrirajo porabljeno električno energijo, bo 
naročnik o tem nemudoma obvestil sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO). 
SODO bo ugotovil obseg in čas nastanka napake v skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev 
za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (UL RS 
št. 126/2007 oz. Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/ 19) in nadaljnji popravki. O 
ugotovljenih izpadlih količinah bo SODO obvestil naročnika in stranko Okvirnega sporazuma, 
ki bosta ugotovljeno razliko poračunala pri naslednjem obračunu oziroma v skladu s prej 
omenjenimi splošnimi pogoji. 

6. člen 

Dobavitelj bo naročniku izstavljala račWle ločeno po posameznih merilnih mestih. 

7. člen 

Naročnik se obvezuje plačati dobavljeno električno energijo v roku 30 dni po prejemu 
pravilno izstavljenega računa. 



8. člen 

V primeru zamude pri plačilu lahko stranka okvirnega sporazuma zaračuna zakonite zamudne 
obresti. Naročnik je dolžan plačati zamudne obresti, stroške opominjanja in morebitne stroške 
izterjave. 

9. člen 

Kupec pooblašča prodajalca, dobavitelja električne energije: 
-da v njegovem imenu ureja in vodi postopek menjave dobavitelja pri SODO in bilančne 
skupine ali podskupine. Kupec pooblašča prodajalca za izvedbo vsega potrebnega za izvajanje 
pogodbe o dobavi pri SODO, vključno s posredovanjem vseh podatkov, navedenih v pogodbi, 
pripravo, izpolnitvijo in podpis izjav in podobnega, kar bi zahteval SODO in se nanašajo na 
kupca. Kupec bo prodajalcu nemudoma posredoval vse podatke, ki bi jih SODO zahteval od 
prodajalca. Hkrati kupec priznava vsa opravila prodajalca v kupčevem imenu za pravno 
veljavna. 
-in se strinja, da SODO posreduje prodajalcu podatke o porabi električne energije za zadnjih 
12 mesecev ter omogoči prodajalcu dostop do merilnih in obračunskih podatkov za merilno 
mesto, ki je predmet pogodbe in za morebitna nova merilna mesta. Kupec prodajalca 
pooblašča za dostop do baze podatkov (evidence merilnih mest) o kupcu in kupčevem 
merilnem mestu, ki ga vodi SODO.« 

10. člen 

Dobavitelj električne energije za Narodno galerijo bo zaračunal porabljeno električno energijo 
in omrežnino, z vključenimi prispevki in dajatvami, z enim (enotnim) računom. 

11. člen 

Skrbnik okvirnega sporazuma oz. pogodbe s strani naročnika je Bojan Kultar, 

tel. OJ 24 15 4()5, e-pošta bojan kubar@ng-slo.si. 

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani stranke okvirnega sporazuma je: Tjaša ŠKOF, tel. 030 
350 809, e-pošta tjasa.skof@hep-energija.si. 

12. člen 

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem pogodbe sporočal dobavitelju v pisni 
obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, 
lahko naročnik dobavitelja izključi iz tega sporazuma. O izključitvi naročnik pisno obvesti 
dobavitelja s poštno povratnico. 

13. člen 

Protikorupcijska klavzula 

Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 



- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s kater im je organu ali organizacij i iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sekto1ja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku 

je nična. 

14. člen 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik sezna~jen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

15. člen 

Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bosta 
ravnali kot dobra gospodarja. 

16. člen 

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 
stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

17. člen 

Sporazum je sestavljen in podpisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 
dva izvoda in začne veljati z dnem podpisa obeh strank. 
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