SPLOŠNI POGOJI O DOBAVI OPREME
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1. Uvodna določila
1.1 Splošni pogoji o dobavi opreme opredeljujejo pogoje poslovanja Izvajalca v zvezi z dobavo,
namestitvijo in uporabo Opreme na Lokaciji Naročnika. Pogoje poslovanja Izvajalca v zvezi z
dobavo, namestitvijo in uporabo Opreme pri Naročniku urejajo še Naročniška pogodba in Navodila
za uporabo.
1.2 Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake Naročniške pogodbe med Naročnikom in
Izvajalcem.
2. Definicije in razlage
Izvajalec: pomeni družba ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega
omrežja, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 5427223000.
Lastnik Opreme: pomeni družba NEDO v času dobave in namestitve Opreme, družba HITACHI v
času trajanja Projekta in Izvajalec po prenehanju Projekta.
Lokacija: pomeni lokacijo Naročnika, kamor Izvajalec dostavi in namesti Opremo in je natančneje
opredeljena v Naročniški pogodbi.
Oprema: pomeni opremo, ki bo Naročniku v času intenzivne porabe električne energije omogočala
avtomatsko upravljanje s porabo električne energije in bo natančneje opredeljena v Seznamu
Opreme, ki predstavlja prilogo in sestavni del Naročniške pogodbe.
Naročilo: pomeni pisno naročilo Naročnika, s katerim naroča dostavo in namestitev Opreme na
Lokaciji.
Naročnik: pomeni vsaka fizična ali pravna oseba, s katero Izvajalec sklene Naročniško pogodbo.
Naročniška pogodba: pomeni pogodbo med Naročnikom in Izvajalcem o dobavi, namestitvi in
uporabi Opreme, katere sestavni del so tudi Splošni pogoji, seznam Opreme in Navodila za uporabo.
Naročniško razmerje: pomeni naročniško razmerje, ki nastane na podlagi sklenjene Naročniške
pogodbe.
Navodila za uporabo: pomeni navodila za uporabo Opreme, ki jih Izvajalec izroči Naročniku ob
dobavi in namestitvi Opreme.
Pogodbena stranka: pomeni pogodbeno stranko Naročniške pogodbe, t.j. Naročnik ali Izvajalec.
Projekt: pomeni projekt Smart Grid in Smart Community System – Research and Demonstration,
ki ga na podlagi medsebojnega dogovora izvajajo Izvajalec, New Energy and Industrial Technology
Development Organization of Japan, 18F, MUZA Kawasaki Central Tower, 1310 Omiya-cho, Sawaiku, Kawasaki city, Kanagawa 212-8554, Japan (v nadaljevanju: »NEDO«) in družba Hitachi, Ltd., 66, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8280, Japan (v nadaljevanju: »HITACHI«).
Seznam Opreme: pomeni seznam opreme, ki je dostavljena in nameščena na Lokacijo Naročnika
in predstavlja prilogo in sestavni del Naročniške pogodbe.
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Splošni pogoji: pomeni Splošne pogoje o dobavi opreme, ki opredeljujejo pogoje poslovanja
Izvajalca v zvezi z dobavo, namestitvijo in uporabo Opreme pri Naročniku. Določila Splošnih pogojev
predstavljajo splošne pogoje v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, ki dopolnjujejo
Naročniško pogodbo sklenjeno med Naročnikom in Izvajalcem.
3. Narava Splošnih pogojev
3.1 S Splošnimi pogoji Izvajalec ureja posamezna vprašanja v zvezi s sklenitvijo Naročniške
pogodbe za dobavo, namestitev in uporabo Opreme in dopolnjuje posebne dogovore oziroma
Naročniško pogodbo, sklenjeno z Naročnikom v zvezi z dobavo, namestitvijo in uporabo Opreme.
3.2 Splošni pogoji zavezujejo Izvajalca in Naročnika tako kot posebni dogovori oziroma Naročniška
pogodba, sklenjena med Izvajalcem in Naročnikom za dobavo, namestitev in uporabo Opreme.
4. Naročniška pogodba
Izvajalec in Naročnik skleneta Naročniško pogodbo v trenutku podpisa Naročniške pogodbe s strani
Naročnika in Izvajalca. Od trenutka sklenitve Naročniške pogodbe so pogodbeni pogoji določeni in
veljajo tako za Naročnika kot tudi za Izvajalca.
5. Trajanje Naročniškega razmerja
Naročniško razmerje nastane s sklenitvijo Naročniške pogodbe in je sklenjeno za obdobje trajanja
Projekta in 10 let po koncu trajanja Projekta.
6. Uporaba Opreme
6.1 Naročnik je dolžan Opremo uporabljati z vso dolžno skrbnostjo in v skladu z Navodili za uporabo.
Naročnik je ves čas trajanja Naročniškega razmerja dolžan Izvajalcu omogočiti (i) dostop do
Opreme, (ii) vzdrževanje Opreme in (iii) odpravo morebitnih okvar na Opremi.
6.2 Naročnik je nadalje dolžan zagotoviti ustrezen prostor za namestitev Opreme s primernimi
klimatskimi pogoji in ustrezno elektro instalacijo.
6.3 V primeru, da bi Naročnik v času trajanja te Naročniške pogodbe nepremičnino, v katerem je
nameščena Oprema odsvojil je dolžan Opremo na lastne stroške nemudoma vrniti Izvajalcu.
7. Nadomestilo
Dobava, namestitev in uporaba Opreme v času trajanja Naročniške pogodbe je brezplačna.
8. Lastništvo Opreme
Oprema, ki jo Izvajalec namesti na Lokaciji Naročnika je v času dobave in namestitve v lasti družbe
NEDO, v času trajanja Projekta v lasti družbe HITACHI in po koncu Projekta v lasti družbe ELES.
9. Vzdrževanje opreme
9.1 Vse stroške vzdrževanja in popravil Opreme v času trajanja Naročniškega razmerja nosi
Izvajalec.
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9.2 Ne glede na določilo člena 9.1 teh Splošnih pogojev je Naročnik dolžan nositi stroške popravila
ali zamenjave celotne Opreme, če je Oprema poškodovana zaradi nepravilne uporabe oziroma
nespoštovanja Navodil o uporabi, posega nepooblaščene osebe ali, če se pojavijo kakršnekoli
mehanske poškodbe na Opremi, ki niso posledica izvajalčevega posredovanja.
10. Kakovost delovanja Opreme
V primeru, da nameščena Oprema v času trajanja Naročniškega razmerja ne deluje kakovostno ali
je delovanje obstoječe infrastrukture Naročnika po namestitvi Opreme manj kakovostno, bosta
Naročnik in Izvajalec določili potrebne ukrepe, z namenom zagotoviti učinkovito delovanje in
uporabo Opreme. Vse stroške tako dogovorjenih ukrepov nosi Izvajalec.
11. Škoda in jamčevanje za napake
11.1 Vsaka Pogodbena stranka ima v primeru nastanka škode zaradi ravnanj druge Pogodbene
stranke pravico zahtevati povračilo škode.
11.2 V primeru protipravne odsvojitve Opreme s strani tretje osebe je Naročnik dolžan povrniti
Izvajalcu tako nastalo škodo.
11.3 Ne glede na določila člena 11.1 teh Splošnih pogojev se Naročnik s podpisom Naročniške
pogodbe strinja, da ne bo zoper Izvajalca uveljavljal nobenih zahtevkov iz naslova delovanja
Opreme, kot je npr. povzročanje škode na njegovih lastnih napravah, povzročanje prekomernega
odjema, povzročane nesreč ipd.. Za takšne primere se Naročnik strinja, da je v zadostni meri
varovan s prosto možnostjo odpovedi Naročniške pogodbe.
12. Odprava okvar v času Naročniškega razmerja
V primeru kakršnekoli napake na vgrajeni Opremi ali izvedenih delih v času trajanja Naročniškega
razmerja mora Izvajalec po prejemu pisnega obvestila (pošta, e-pošta, fax) Naročnika, poslati na
Lokacijo svojega predstavnika in pričeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale
na vgrajeni Opremi oziroma izvedenih delih.
13. Prepoved škodljivega ravnanja
Vsaka Pogodbena stranka se je dolžna vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo Naročniške
pogodbe materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim ali drugim interesom
druge Pogodbene stranke.
14. Pravice intelektualne lastnine
Vse pravice, predvsem, vendar ne izključno, avtorske pravice, licenčne pravice in pravice
industrijske lastnine na Opremi so izključna ter časovno in prostorsko neomejena last Izvajalca in
so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini ter drugo
veljavno zakonodajo in predpisi. Vse pravice so pridržane Izvajalcu.
15. Prenehanje naročniškega razmerja
15.1 Pogodbeni stranki lahko kadarkoli sporazumno razveljavita Naročniško pogodbo.
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15.2 Vsaka Pogodbena stranka lahko v skladu s splošnimi pogoji sodelovanja v projektu odstopi od
Naročniške pogodbe.
15.3 Odpoved te Pogodbe mora Pogodbena stranka podati pisno drugi Pogodbeni stranki.
15.4 V primeru prenehanja Naročniškega razmerja mora Naročnik Izvajalcu omogočiti prevzem
Opreme.
16. Salvatorna klavzula
Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve, kot tudi neurejenost posameznega
vprašanja v teh Splošnih pogojih ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost Splošnih
pogojev kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja takšne določbe ali
neurejenosti posameznega vprašanja v teh Splošnih pogojih, bo takšno določbo ali pravno praznino
nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu Pogodbenih strank v času sklenitve Naročniške
pogodbe, če se Pogodbeni stranki ne dogovorita drugače in je namen v skladu z veljavnimi predpisi.
17. Končna določila
17.1 Potrditev Splošnih pogojev
Naročnik s sklenitvijo Naročniške pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji in se
z njimi v celoti strinja.
17.2 Sprememba Splošnih pogojev
Izvajalec ima pravico do sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev. Vse spremembe in dopolnitve
Splošnih pogojev ter čistopis teh Splošnih pogojev bodo izročeni Naročniku.
17.3 Sprememba Naročniške pogodbe
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo vsaka sprememba ali dopolnitev Naročniške pogodbe
sklenjena v pisni obliki.
17.4 Vročitev in sprememba podatkov
Vsaka izjava Izvajalca se šteje za vročeno, če je bila dostavljena na naslov, ki ga je Naročnik navedel
v Naročniški pogodbi. Vsako spremembo naslova ali drugih podatkov, pomembnih za sklenjeno
Naročniško pogodbo oziroma Naročniško razmerje, mora Naročnik sporočiti Izvajalcu v pisni obliki
v 15 dneh od nastanka take spremembe.
17.5 Reševanje sporov, sodna pristojnost in uporaba prava
Morebitne spore v zvezi s pogodbenim razmerjem bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V
kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V
primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.
17.6 Veljavnost Splošnih pogojev
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Splošni pogoji začnejo veljati dne [1.12.2017].
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