Avkcijska pravila za prodajo električne energije

Ljubljana, 14. 7. 2022
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Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (v nadaljevanju HSE), objavlja

Avkcijska pravila za prodajo električne energije
1. člen
HSE izdaja »Avkcijska pravila za prodajo električne energije« (v nadaljevanju: Pravila) in jih objavlja na svoji spletni strani,
www.hse.si.
HSE bo v sodelovanju z BSP izvajal avkcije za prodajo električne energije, na podlagi katerih se na transparenten,
nediskriminatoren in neodvisen način zbirajo ponudbe za nakup električne energije v elektrodistribucijskem sistemu
Republike Slovenije. HSE bo skladno z določili teh Pravil glede na oddane ponudbe za nakup električne energije izbral enega
ali več ponudnikov, s katerimi bo sklenil pogodbo o prodaji in dobavi električne energije.
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PREDMET AVKCIJE – POZIV NA AVKCIJO
2. člen

HSE bo na avkcijah prodajal električno energijo v obliki dolgoročnih standardnih produktov (pasovnih in trapeznih
produktov) z mesečno, kvartalno ali letno periodo dobave s točko dobave električne energije v prenosnem sistemu
Republike Slovenije.
Vsakokratni predmet avkcije za prodajo električne energije bo HSE natančno opredelil v Pozivu na avkcijo, ki bo zajemal:
terminski potek posameznih aktivnosti avkcije;
tehnične specifikacije: opredelitev produkta električne energije, ki je predmet avkcije, obdobja dobave, moči in
profila dobave, predvidene količine dobave;
ekonomske specifikacije: veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in znesek zadostnega kritja, višina
in veljavnost finančnega zavarovanja za pravočasno plačilo, v kolikor bo to zavarovanje zahtevano.
Poziv na avkcijo se objavi na spletni strani HSE, www.hse.si in na spletni strani BSP vsaj dva tedna pred izvedbo posamezne
avkcije.
Obrazec Poziva na avkcijo je Priloga 1 teh Pravil.
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AVKCIJA
2.1

UDELEŽENCI AVKCIJE
3. člen

Na avkciji HSE nastopa kot prodajalec.
4. člen
Na avkciji lahko kot ponudnik/kupec (v nadaljevanju: udeleženec avkcije) sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki:
ima v skladu z uredbo, ki ureja način izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo
v Sloveniji, sklenjeno bilančno pogodbo oziroma sklenjeno pogodbo o izravnavi z odgovornim bilančne skupine;
je vložila veljavno prijavo za sodelovanje na avkciji v skladu z določili 6. člena Pravil (v nadaljevanju: Prijava); ter
ji je bila priznana pravica udeležbe na avkciji skladno s 7. členom teh Pravil.
Skladno s priznano pravico udeležbe na avkciji BSP udeležencu avkcije preko elektronske pošte pošlje uporabniško ime
ter geslo za dostop do trgovalne platforme.
2

5. člen
HSE si pridržuje pravico do preklica avkcije v kolikor meni, da namen avkcije ni bil dosežen.
2.2

PRIJAVA UDELEŽBE NA AVKCIJI
6. člen

Prijava udeleženca za sodelovanje na avkciji mora vsebovati:
1. Osnovne podatke o udeležencu in osebe, pooblaščene za sodelovanje na avkciji (Priloga 2).
2. Zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev:
redni izpisek iz sodnega registra oz. izpisek iz AJPES-a, ki vključuje zadnje spremembe (datum izpiska ne
sme biti starejši od devetdeset (90) dni). V primeru, da v državi, kjer ima udeleženec avkcije sedež, sodni
organi ne izdajajo takega potrdila, ga mora udeleženec nadomestiti s potrdilom drugega pristojnega organa;
potrdilo sodišča, da udeleženec ni v stečajnem ali likvidacijskem postopku ali v postopku prisilne poravnave
(datum potrdila ne sme biti starejši od trideset (30) dni);
potrdilo, ki dokazuje pooblaščenost osebe, ki podpiše prijavo na avkcijo in kasneje pogodbo, v primeru, da
podpisnik ni zakoniti zastopnik (datum potrdila ne sme biti starejši od devetdeset (90) dni).
Ne glede na navedeno v predhodnem odstavku je udeleženec avkcije, ki ni prestal procesa odobritve novega
poslovnega partnerja v družbi HSE po dnevu 1. 3. 2021, v Prijavi dolžan predložiti še:
lastniško strukturo skupine (obrazec lastniške strukture je Priloga 3);
ustanovitveni akt;
izpisek iz davčnega registra ali potrdilo o davčni številki;

-

letno poročilo oziroma bilanco stanja in izkaza uspeha za zadnja 3 leta poslovanja oziroma v primeru
krajšega obdobja poslovanja za celotni čas poslovanja.

3. Izjavo udeleženca, da je bil pred podpisom te izjave seznanjen s Pravili (Priloga 4).
4. Vzorec pogodbe, dopolnjen z manjkajočimi podatki, parafiran na vsaki strani ter žigosan s strani udeleženca
(Priloga 5a / 5b).
Udeleženci, ki imajo s HSE sklenjen EFET okvirni sporazum (»EFET General Agreement Concerning the Delivery
and Acceptance of Electricity«), ustrezno dopolnijo, parafirajo ter žigosajo vzorec konfirmacije (Priloga 5a), vsi
ostali udeleženci pa vzorec pogodbe (Priloga 5b).
Dodatno, v kolikor tako izhaja iz vsakokratnega Poziva na avkcijo, mora prijava udeleženca za sodelovanje na avkciji
vsebovati še:
5. Bančno garancijo za resnost ponudbe v višini in z rokom veljavnosti, predpisanim v Pozivu na avkcijo. Bančna
garancija mora biti po vsebini identična vzorčni bančni garanciji, priloženi k razpisni dokumentaciji (Priloga 6) in
izdana s strani banke s sedežem v RS ali banke s sedežem v EU in z ratingom BBB- (Standard & Poor's) ali Baa3
(Moody's).
Bančna garancija za resnost ponudbe se unovči v naslednjih primerih:
- ponudnik je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v
času njene veljavnosti; ali
- izbrani ponudnik na poziv HSE ni podpisal pogodbe; ali
- izbrani ponudnik ni predložil zavarovanja plačilne obveznosti v skladu s pogoji Pravil in Poziva na avkcijo.
Ne glede na prejšnji odstavek je ponudnik, ki je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali
nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti oziroma izbrani ponudnik, ki ni podpisal pogodbe ali
predložil zahtevanega zavarovanja plačilne obveznosti, dolžan HSE povrniti celotno škodo po splošnih pravilih
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obligacijskega prava.
Po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom in predložitvi zavarovanja plačilne obveznosti, v kolikor se to
zahteva v Pozivu na avkcijo, HSE izbranemu ponudniku v roku treh (3) delovnih dni vrne zavarovanje za resnost
ponudbe.
6. Vzorec bančne garancije za zavarovanje plačila (Priloga 7), parafiran in žigosan s strani udeleženca.
HSE lahko od udeleženca avkcije zahteva dodatne podatke ali dokazila, iz katerih izhaja utemeljenost prijave.
Listine, ki jih udeleženec predloži, morajo biti predložene v slovenskem ali angleškem jeziku.
Prijava za sodelovanje na avkciji se odda na predpisanem obrazcu »Prijava na avkcijo za prodajo električne energije«,
ki je podan v Prilogi 2 teh Pravil.
Udeleženci oddajo prijavo udeležbe z vsemi zahtevanimi listinami po elektronski pošti na naslov: auctions.bsp@hse.si.
Prijava se šteje zapravočasno, če je predložena do 12. ure pet (5) delovnih dni pred izvedbo avkcije.
Prijave, ki bodo predložene po roku, določenem v predhodnem odstavku, bo HSE zavrnil kot prepozne.
7. člen
V primeru pomanjkljive prijave si HSE pridržuje pravico, da udeleženca avkcije s pomanjkljivo prijavo pozove k dopolnitvi
prijave. HSE obvesti udeleženca avkcije o pomanjkljivi prijavi po elektronski pošti v enem (1) delovnem dnevu od poteka
roka za prijavo na avkcijo, navedenega v 6. členu teh Pravil. Udeleženec avkcije je dolžan svojo prijavo dopolniti v roku
dveh (2) delovnih dni po prejemu obvestila o pomanjkljivi prijavi.
Na podlagi popolne prijave HSE udeležencu avkcije po elektronski pošti v roku enega (1) delovnega dne po prejetju
popolno dopolnjene prijave izda potrdilo o pravici udeležbe na avkciji. V kolikor prijava kljub pozivu k dopolnitvi ni
popolna, HSE po roku, navedenem v pozivu k dopolnitvi, izda udeležencu obvestilo o zavrnitvi pravice do udeležbe na
avkciji.
8. člen
Vsak udeleženec avkcije sam nosi vse stroške, ki mu nastanejo v zvezi s pripravo in oddajo Prijave, ponudbe ter zahtevanih
zavarovanj za resnost ponudbe in za pravočasno plačilo. HSE in BSP nista pod nobenim pogojem dolžna povrniti
udeležencu avkcije tako nastalih stroškov.
2.3

KOMUNIKACIJA PRED AVKCIJO
9. člen

Udeleženci avkcije lahko morebitna vprašanja, povezana z avkcijo, zastavijo HSE v času od objave Poziva na avkcijo do
vključno sedem (7) delovnih dni pred izvedbo posamezne avkcije.
Vprašanja morajo biti zastavljena pisno po elektronski pošti na naslov: auctions.bsp@hse.si. Odgovori bodo podani pisno v
roku enega (1) delovnega dne od prejema in poslani na isti elektronski naslov, s katerega so bila vprašanja poslana.
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2.4
2.4.1

POTEK AVKCIJE
TERMIN AVKCIJE IN PODAJANJE PONUDB
10. člen

Časovni okvir za izvedbo posameznih aktivnosti v okviru avkcije, med drugim za oddajo prijave na avkcijo, testiranje
dostopa, oddajo ponudb, bo objavljen v Pozivu na avkcijo.
11. člen
Podajanje ponudb na avkciji poteka preko Euro Market trgovalne platforme BSP. Dostop do platforme poteka preko
internetnega brskalnika z veljavnim uporabniškim imenom in geslom. Dostop je omogočen le udeležencem, ki jim je
skladno z 7. členom priznana udeležba na avkciji.
Ponudniki lahko v času zbiranja ponudb, podajo ponudbe tako, da vnesejo ponudbo z izbrano količino MW ter ceno
EUR/MWh zaokroženo na 2 decimalni mesti. Cena se podaja v EUR/MWh, neto brez DDV in drugih dajatev.
Ponudbe podane izven časa predpisanega za zbiranje ponudb, so neveljavne.
12. člen
Vse veljavne prispele ponudbe se razvrstijo v knjigo ponudb. Udeleženci med avkcijo nimajo vpogleda v knjigo ponudb.
Vrstni red v knjigi ponudb je določen po kriteriju najvišje cene, torej tako, da imajo pri izbiri prednost ponudbe z višjo
ceno za produkt, ki je predmet avkcije.
Če je v okviru iste cene podanih več ponudb, imajo ponudbe s starejšo časovno oznako prednost pred ponudbami z
mlajšo časovno oznako.
V kolikor bi vsota izbranih ponudb posameznega udeleženca avkcije presegla predloženi znesek bančne garancije za
resnost ponudbe, se iz knjige ponudb izbrišejo posamezne ponudbe z najnižjo ponudbeno ceno tega ponudnika.
Postopek izbrisa ponudbe se nadaljuje do zadostitve kriterija zadostnega kritja. Za zadostno kritje se šteje znesek,
opredeljen v Pozivu na avkcijo.
13. člen
Vse veljavne ponudbe v knjigi ponudb so veljavne do prejema uradnega obvestila o rezultatih avkcije. Za uradno
obvestilo se šteje obvestilo, posredovano s strani HSE skladno z 15. členom teh Pravil.
Ponudba izbranega udeleženca je veljavna do podpisa pogodbe.
14. člen
BSP nadzoruje celoten proces izvedbe avkcije in skrbi, da proces izvedbe poteka v skladu s temi Pravili in drugo zadevno
zakonodajo. HSE ima v času izvajanja avkcije pravico izvesti več faz avkcije, skladno s terminskim potekom avkcije,
opredeljenim v Pozivu na avkcije, kot tudi skrajšati ali podaljšati trajanje posameznih faz avkcije ali začasno ali trajno
prekiniti avkcijo, v kolikor presodi, da je to nujno potrebno zaradi pravilne izvedbe avkcije.V primeru hujših kršitev teh
Pravil, in/ali druge zakonodaje, lahko HSE posameznega udeleženca izloči iz avkcije ali prekliče že sprejete ponudbe tega
udeleženca na avkciji.
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HSE mora o tovrstnih ukrepih udeleženca po elektronski pošti obvestiti v najkrajšem možnem času.
Vsako ravnanje udeleženca, ki ima za namen ali posledico motenje avkcijskega procesa ali nedopusten vpliv na izid
avkcije, se šteje za hujšo kršitev teh Pravil, ki ima za posledico izločitev tega udeleženca iz avkcije in preklic že sprejetih
ponudb.
2.5

DOLOČITEV IN OBJAVA REZULTATOV DRAŽBE
15. člen

Kriterij za izbiro je ponudbena cena EUR/MWh. Izbrane ponudbe so ponudbe ki presegajo oz. so enake najnižji še sprejeti
ponudbeni ceni za posamezni produkt električne energije, ki je predmet avkcije.
V kolikor ni v Pozivu na avkcijo drugače določeno, HSE v roku dveh (2) ur po koncu avkcije, opredeljenem v Pozivu na
avkcijo, obvesti udeležence avkcije o uradnih rezultatih avkcije in jim pošlje potrdila o izbiri po elektronski pošti na isti
elektronski naslov, s katerega je bila poslana prijava udeležbe na avkcijo. Izbrani udeleženec avkcije na podlagi potrdila
o izbiri sklene pogodbo o prodaji in dobavi električne energije.
16. člen
HSE v dnevu izvedbe avkcije objavi uradne rezultate avkcije tudi na svoji spletni strani, in sicer za vsak posamezni
produkt:
−
−

realizirano količino energije,
najnižjo še sprejeto ceno.
17. člen

HSE lahko avkcijo delno ali v celoti prekliče v kateri koli fazi. V primeru, da avkcijo delno ali v celoti prekliče, po izvedbi
avkcije ne izvede dejanj iz predhodnih dveh členov teh Pravil, ki se nanašajo na preklicani del avkcije.
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IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI IZVAJALCA AVKCIJE
18. člen

HSE in BSP pri izvedbi avkcije nista odgovorna za kakršnokoli škodo, posredno ali neposredno, nastalo zaradi:
1.
2.
3.
4.
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udeleženčeve nezmožnosti sodelovanja na avkciji oziroma zaradi izostanka izvedbe te avkcije same,
nepravočasnega prejetja ponudbe,
napake udeleženca avkcije pri oddajanju ponudb,
preklica avkcije.

SPORI
19. člen

Za tolmačenje Pravil se uporablja pravo Republike Slovenije.
Spori v zvezi s temi Pravili, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, se rešujejo pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.
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V primeru spora se za tolmačenje določil teh Pravil uporablja slovenska različica dokumenta.
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SKLENITEV POGODBENIH RAZMERIJ
20. člen

HSE bo v treh (3) delovnih dneh po uspešno zaključeni avkciji pripravil pogodbe na podlagi rezultatov avkcije in vzorca
pogodbe (Priloga 5a ali 5b) ter jih posredoval izbranim udeležencem avkcije v podpis. V kolikor izbrani udeleženec avkcije
v roku petih (5) delovnih dni po prejemu s strani HSE podpisanih pogodb, v vsakem primeru pa dva (2) delovna dneva
pred začetkom dobave, ne vrne podpisane pogodbe ter predloži inštrument zavarovanja za pravočasno plačilo, v kolikor
je bil ta zahtevan v predmetnem Pozivu na avkcijo, HSE lahko unovči instrument zavarovanja za resnost ponudbe.
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Priloga 1: Poziv na avkcijo
Na podlagi določil 2. člena Avkcijskih pravil za prodajo električne energije, Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (v
nadaljevanju: HSE) objavlja

POZIV NA AVKCIJO št. ____
S katerim poziva vse zainteresirane udeležence trga z električno energijo, da v skladu z določili Avkcijskih pravil za prodajo
električne energije oddajo prijavo za sodelovanje na avkciji, ki je predmet tega Poziva in oddajo ponudbo za:
PREDMET AVKCIJE: Produkt pasovna / trapezna energija
[Pasovni produkt je standardiziran produkt s fizično dobavo enake količine električne energije v vseh urah časovnega
intervala 00:00 – 24:00 vsak dan znotraj obdobja dobave, opredeljenega v nadaljevanju.]
[Trapezni produkt je standardiziran produkt po definiciji EU-Peak s fizično dobavo enake količine električne energije v vseh
urah časovnega intervala 08:00 – 20:00 vsak dan od ponedeljka do petka znotraj obdobja dobave, opredeljenega v
nadaljevanju. ]
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:
-

obdobje dobave: od XX.XX.XXXX 00:00 do XX.XX.XXXX 24:00

-

minimalna moč (1 lot) dobave:

-

predvidena količina lotov dobave:

-

mesto dobave: prenosni sistem Republike Slovenije

EKONOMSKE SPECIFIKACIJE:
-

datum veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in znesek zadostnega kritja: ___ EUR/MWh:

-

višina in datum veljavnosti finančnega zavarovanja za pravočasno plačilo:

TERMINSKI POTEK:
-

začetek avkcije:

-

konec avkcije:

-

število krogov avkcije:

-

uradni rezultati avkcije:
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Priloga 2: Prijava na avkcijo za prodajo električne energije

PRIJAVA NA AVKCIJO ZA PRODAJO ELEKTRIČNE ENERGIJE
S prijavo udeleženec avkcije podaja vlogo za sodelovanje na avkciji za prodajo električne energije, ki jo organizira družba
Holding slovenske elektrarne d.o.o..
Medsebojni odnosi med udeležencem avkcije in družbo Holding Slovenske elektrarne d.o.o. kot organizatorjem avkcije so
urejeni v skladu z Avkcijskimi pravili za prodajo električne energije.
OSNOVNI PODATKI O UDELEŽENCU
Polni naziv udeleženca
Naslov udeleženca
Kraj/poštna številka
Država
Telefon
Telefaks
E-pošta
Davčna številka udeleženca
Matična številka udeleženca
ACER koda
LEI koda
EIC koda
Zakoniti zastopnik – ime in priimek,
položaj
Odgovorna oseba za podpis pristopne
pogodbe – ime in priimek

PODATKI O BANČNIH RAČUNIH
I.
Ime banke
Naslov
SWIFT/BIC
IBAN
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OSEBE, POOBLAŠČENE ZA SODELOVANJE NA AVKCIJI
Ime in priimek

Telefon

E-pošta

Žig in podpis pooblaščene osebe:
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Podpis

Priloga 3: Obrazec lastniške strukture
Neposredna in posredna udeležba v lastništvu družbe
1.

Udeležba fizičnih oseb

IME IN PRIIMEK

2.

DRŽAVLJANSTVO

LASTNIŠKI
DELEŽ (V %)

NASLOV

MATIČNA ŠTEVILKA

LASTNIŠKI
DELEŽ (V %)

MATIČNA ŠTEVILKA

LASTNIŠKI
DELEŽ (V %)

Udeležba pravnih oseb

IME PODJETJA

3.

NASLOV

Udeležba tihih partnerjev v družbi in njihovih lastnikov

IME IN PRIIMEK,
DRŽAVLJANSTVO / IME
PODJETJA

NASLOV
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4.

Povezane družbe in družbe povezane z lastniki družbe

IME PODJETJA

5.

NASLOV

MATIČNA ŠTEVILKA

Dejanski lastniki

IME IN PRIMEK

NASLOV

DRŽAVLJANSTVO

Kraj:

Datum:

Podpis:
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LASTNIŠKI
DELEŽ (V %)

Priloga 4: Izjava udeleženca avkcije

IZJAVA

Udeleženec avkcije za prodajo električne energije _____________________ (naziv udeleženca avkcije) izjavljam:
1. da sem bil pred podpisom te izjave seznanjen z Avkcijskimi pravili za prodajo električne energije in se z njimi strinjam,
2. da so vsi podatki, dani v tej prijavi in navedenih prilogah k tej prijavi, resnični in pravilni ter da izpolnjujem vse z
zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet avkcije,
3. da soglašam, da družba Holding Slovenske elektrarne d.o.o., v primeru, ko je to potrebno, pri pristojnih organih
opravi potrebne poizvedbe in pridobi podatke iz pristojnih evidenc, pri čemer se pridobljeni podatki uporabljajo
izključno za potrebe družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
4. da soglašam z vsebino predloženega vzorca pogodbe, kar potrjujem s svojo parafo in žigom na njej in se zavezujem
skleniti pogodbo z enako vsebino v roku petih (5) delovnih dni po zaključku avkcije, v primeru, da bom na avkciji
izbran,
5. da se zavezujem predložiti bančno garancijo za zavarovanje plačila z vsebino predloženega obrazca, v višini in z
veljavnostjo, kot je bila določena v Pozivu na avkcijo, kar potrjujem s svojo parafo in žigom na vzorcu bančne
garancije.

Kraj:

Datum:

Podpis:

Žig:
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Priloga 5a: Vzorec EFET konfirmacije

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 092, 1000 Ljubljana, Slovenia (Prodajalec) SI99666189
in
(Kupec)

Potrditev
Št. xx/YY/HSE/P
Predmet te potrditve je prodaja in nakup električne energije.

Dinamika dobave:
Prvi
Dan

Zadnji
Dan

Produkt

Dnevi

Od - Do
CET

Moč
MW

Količina
MWh

Cena
€/MWh

Vrednost
€

SKUPAJ

Firm
Datum sklenitve:
Prevzemno–predajno mesto: elektrodistribucijski sistem Republike Slovenije
Cena:

Cena ne vsebuje davkov in drugih dajatev v državi. Pogodbeni stranki soglašata, da je vsaka
obremenjena s svojimi bančnimi stroški.

Zavarovanje za pravočasno plačilo: [v kolikor je predložitev zavarovanja predvidena v Pozivu na predmetno avkcijo]
Kupec bo v roku petih (5) delovnih dni po prejemu s strani HSE podpisane potrditve, v vsakem primeru pa najkasneje dva
(2) delovna dneva pred začetkom dobave, predložil HSE bančno garancijo za pravočasno plačilo, izdano s strani banke s
sedežem v RS ali banke s sedežem v EU in z ratingom BBB- (Standard & Poor's) ali Baa3 (Moody's), v višini in z datumom
veljavnosti, kot predvideno v Pozivu na avkcijo št. ___.
Ta dokument potrjuje posel na osnovi EFET-ove splošne pogodbe o nakupu električne energije (EFET General Agreement
Concerning the Delivery of Electricity) med pogodbenima strankama in je sestavni del splošne pogodbe.
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Back Office: Phone: +386 3 8982 165, E-mail: confirmation@hse.si

Ljubljana,

Kraj in datum,

Za HSE:

Za KUPCA:
(naziv odgovorne osebe)

(ime in priimek)
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Priloga 5b: Vzorec pogodbe o prodaji in dobavi električne energije

VZOREC POGODBE
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
ID št. za DDV: SI 99666189
(v nadaljevanju: prodajalec)

in

__________________________________
ID. št. za DDV:

(v nadaljevanju: kupec)
V nadaljevanju vsak posebej »pogodbena stranka« in skupaj »pogodbeni stranki«
skleneta naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO
št. xx/xx/HSE/P
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PREDMET POGODBE
1.

člen

Predmet te pogodbe je prodaja, dobava, nakup in prevzem električne energije v obdobju od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX (v
nadaljevanju »pogodbeno obdobje«). Prodajalec se zaveže, da bo v pogodbenem obdobju kupcu dobavljal električno
energijo, kupec pa jo bo prevzel in izvršil plačilo zanjo, vse na način in pod pogoji, opredeljenimi v nadaljevanju.
KOLIČINE IN CENE
2.

člen

Prodajalec bo dobavil, kupec pa prevzel v elektrodistribucijskem sistemu Republike Slovenije električno energijo v obdobju
od XX.XX.XXXX ure 00:00 do XX.XX.XXXX ure 24:00 z naslednjimi karakteristikami:
Prvi
Dan

Zadnji
Dan

Produkt

Dnevi

Od - Do
CET

Moč
MW

Količina
MWh

Cena
€/MWh

Vrednost
€

SKUPAJ

Pogodbena cena ne vsebuje davkov in drugih dajatev v državi.
FAKTURIRANJE IN PLAČEVANJE
3.

člen

Prodajalec bo v skladu z določbami te pogodbe obračunal kupcu pogodbeno količino električne energije enkrat mesečno, in
sicer za čas od prvega do vključno zadnjega dne v mesecu. Prodajalec bo račun za električno energijo izstavil kupcu do 5.
dne v naslednjem koledarskem mesecu, in sicer na osnovi pogodbenih količin iz cene iz 2. člena te pogodbe.
Kupec je dolžan morebitno reklamacijo računa pisno izstaviti prodajalcu najkasneje v roku osmih dni po prejemu računa,
nesporni del računa pa je dolžan plačati v roku. Prodajalec mora na reklamacijo pisno odgovoriti v roku osmih dni po prejemu
reklamacije.
Kupec mora poravnati račun do 20. dne v koledarskem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bila izvršena dobava. V primeru
zamude pri plačilu bo prodajalec kupcu zaračunal zakonske zamudne obresti. Prodajalec bo plačila razporejal v skladu z 288.
členom Obligacijskega zakonika, ne glede na to, kaj bo kupec pri nakazilu navedel kot sklic (npr. kateri račun plačuje ipd.).
4.

člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je pobot osnovni in tako običajen način poravnavanja medsebojnih obveznosti.
Pogodbeni stranki se zato dogovorita, da bosta zapadle medsebojne obveznosti po tej pogodbi kakor tudi po vseh ostalih
pogodbah, vključno s pogodbami o cesiji, asignaciji ali prodaji terjatev, praviloma poravnali s pobotom, tako da bo
pogodbena stranka, ki je neto upnica v posameznem obračunskem obdobju, pripravila predlog za pobot in ga poslala
nasprotni stranki v potrditev. V primeru reklamacije računa se pri pobotu upošteva nesporni del računa.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka med pogodbenima strankama veljajo pravila enostranskega pobota po
Obligacijskem zakoniku.
ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
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5.

člen

Kupec je ob podpisu pogodbe prodajalcu dolžan predložiti zavarovanje (bančno garancijo) za pravočasno plačilo, izdano s
strani banke s sedežem v RS ali banke s sedežem v EU in z ratingom BBB- (Standard & Poor's) ali Baa3 (Moody's), v
višini_______ EUR (z besedo
) (skladno z 20. členom Avkcijskih pravil za prodajo električne energije in Pozivom na
avkcijo št. ___) z rokom veljavnosti _______, kot pogoj za veljavnost pogodbe.
Prodajalec ima pravico unovčiti zavarovanje za pravočasno plačilo v višini njegove vrednosti, če kupec ne izpolnjuje
pogodbenih obveznosti. Unovčeni instrument zavarovanja mora kupec nemudoma nadomestiti z novim, v kolikor tega ne
stori, ima prodajalec pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez kakršne koli kazni.
NEDOBAVA ALI NEPREVZEM ELEKTRIČNE ENERGIJE
6.

člen

Če prodajalec ne dobavi vse ali dela pogodbene količine in nedobava ni posledica nastopa višje sile iz 7. člena, prekinitve
dobav iz 8. člena te pogodbe ali okoliščin na strani kupca, ima kupec pravico zaračunati prodajalcu odškodnino za
nedobavljeno količino električne energije v višini nedobavljene (manjkajoče) energije, pomnožene s pozitivno razliko med
ceno nadomestnega nakupa, ki ga izvede ali bi ga lahko izvedel kupec in pogodbeno ceno.
Če kupec ne prevzame vse ali dela pogodbene količine in neprevzem ni posledica nastopa višje sile iz 7. člena te pogodbe
ali okoliščin na strani prodajalca, ima prodajalec pravico zaračunati kupcu odškodnino za neprevzeto količino električne
energije v višini neprevzete (manjkajoče) energije, pomnožene s pozitivno razliko med pogodbeno ceno in ceno nadomestne
prodaje, ki jo izvede ali bi jo lahko izvedel prodajalec.
Znesek izračunanega nadomestila za škodo se poveča za vse dodatno nastale stroške prenosa električne energije ter druge
upravičene in dokazljive stroške ter izdatke, ki jih nosi pogodbi zvesta stranka zaradi neizpolnitve obveznosti druge
pogodbene stranke.
Do 5. dne v koledarskem mesecu pogodbi zvesta stranka izstavi račun za skupno količino morebitno
nedobavljene/neprevzete električne energije v preteklem mesecu. Pogodbena stranka, ki ni izpolnila svoje obveznosti
dobave/prevzema električne energije, je dolžna poravnati račun, izdan v skladu z določili tega člena, v treh (3) delovnih dneh
od datuma izdaje takega računa.
VIŠJA SILA
7.

člen

Kot višja sila po tej pogodbi štejejo okoliščine, določene v Obligacijskem zakoniku, še posebej pa nepričakovani naravni
dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari, itd.); izredna stanja, vojne, embargo, splošne
stavke; ukrepi pristojnih organov na vseh stopnjah; odpoved komunikacijskih ali informacijskih sistemov Sistemskega
operaterja prenosnega omrežja, zaradi katerih pogodbena stranka ne more izpolniti svoje obveznosti dobave oziroma
prevzema električne energije; začasna ustavitev dobave ali prevzema električne energije oziroma neupoštevanje obveznosti
posamezne pogodbene stranke s strani Sistemskega operaterja prenosnega omrežja; zaščitni ukrepi kriznih stanj v
elektroenergetskem sistemu, ki jih uvede Sistemski operater na podlagi veljavne zakonodaje; ter druge okoliščine, vzroki in
drugi dogodki, ki jih ni mogoče predvideti, preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti (v nadaljevanju »višja sila«) in imajo za
posledico nemožnost izpolnitve pogodbenih obveznosti za vsako ali posamezno stranko te pogodbe.
Nastop višje sile oprošča pogodbeni stranki izpolnitve obveznosti iz te pogodbe za čas trajanja višje sile, prav tako ju oprošča
obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile.
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Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, je dolžna o nastopu višje sile in njenem prenehanju nemudoma obvestiti
drugo pogodbeno stranko skladno z določilom 9. člena te pogodbe, v nasprotnem primeru odgovarja za vso, zaradi tega
nastalo škodo.
Če je naknadna nemožnost izpolnitve nastala po izpolnitvenem roku, bo morala stranka, ki jo uveljavlja, plačati nasprotni
stranki odškodnino zaradi neizpolnitve obveznosti.
PREKINITEV DOBAVE
8.

člen

Če kupec zamuja s plačilom po tej ali katerikoli drugi pogodbi, sklenjeni med pogodbenima strankama ali ne zagotovi
oziroma obnovi zavarovanj iz 5. člena pogodbe, ima prodajalec poleg ostalih upravičenj po tej pogodbi tudi pravico, da
pozove kupca, da v treh (3) delovnih dneh po prejemu pisnega obvestila o kršitvi odpravi kršitev, sicer lahko prodajalec
nemudoma in brez dodatnega obvestila zaustavi nadaljnjo dobavo električne energije po tej pogodbe, dokler ne prejme
celotnega plačila vseh dolgovanih zapadlih zneskov (vključno z zamudnimi obrestmi in stroški) oziroma zahtevanega
zavarovanja.
Prodajalec ima pravico za tako nedobavljene količine električne energije kupcu zaračunati nadomestilo za škodo v skladu z
drugim odstavkom 6. člena pogodbe.
DOLŽNOST OBVEŠČANJA
9.

člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta druga drugo pravočasno in na zanesljiv način obveščali o morebitnih težavah pri
dobavi oziroma prevzemu električne energije po tej pogodbi ter jih reševali v duhu dobrih gospodarstvenikov.
Obveščanja med pogodbenima strankama bodo veljavna, če bodo poslana po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko po
pošti.
Kontaktna oseba za operativno izvajanje pogodbe na strani prodajalca:
Ime in Priimek:
Naziv:
Telefon:
Email:
Kontaktna oseba za operativno izvajanje pogodbe na strani kupca:
Ime in Priimek:
Naziv:
Telefon:
Email:
POSLOVNA SKRIVNOST
10. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta sklenitev te pogodbe ter vse podatke, informacije in listine, ki izhajajo iz
pogodbene dokumentacije, ter druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja oziroma so v zvezi s pogodbenim
razmerjem, trajno ohranjali kot poslovno skrivnost, razen podatkov, ki so po veljavni zakonodaji informacije javnega značaja,
ki se spletno objavljajo, do katerih družba v 100%-tni lasti države ne more zavrniti dostopa, ter podatkov, ki jih je morala
pogodbena stranka posredovati pristojnemu sodišču ali drugemu državnemu organu na njegovo zahtevo.
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Pogodbena stranka zaradi kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo.
Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita tudi druge izjeme od tega člena.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
11. člen
Če pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun pogodbene stranke, predstavniku, posredniku ali podpisniku pogodbene
stranke 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
pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku ali
podpisniku Pogodbene stranke, ali je takšna pridobitev omogočena Pogodbeni stranki, je ta pogodba nična.
PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI
12. člen
Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez
predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi
prišlo na strani posamezne stranke v času po sklenitvi te pogodbe in, ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter
zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte (pravne naslednike). Razen v primeru
univerzalnega pravnega nasledstva se šteje, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na pravne naslednike
zagotovljen šele takrat, ko pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko druga pogodbena
stranka izda pisno soglasje za tak prenos.
KONČNE DOLOČBE
13. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank, uporablja pa se od XX.XX.XXXX
00:00 ure do XX.XX.XXXX 24:00 ure oziroma do celotne izpolnitve vseh, na njeni podlagi prevzetih pogodbenih obveznosti.
Pred potekom pogodbenega obdobja lahko pogodbena stranka (pogodbi zvesta stranka) kadarkoli in brez odpovednega
roka enostransko odstopi od pogodbe, če druga pogodbena stranka huje krši pogodbene obveznosti (predčasna odpoved iz
tehtnih razlogov). Za hujše kršitve (tehtni razlog) štejejo:
neizpolnitev na podlagi te pogodbe nastale obveznosti plačila, in sicer tudi po izteku treh (3) delovnih dni od
prejema pismena opomina in poziva po izpolnitvi te obveznosti;
neizpolnitev obveznosti zagotovitve ustreznega zavarovanja iz 5. člena pogodbe;
neizpolnitev obveznosti dobave ali prevzema električne energije (pri čemer ne gre za višjo silo ali prekinitev dobave
po 8. členu) v trajanju več kot sedem (7) zaporednih dni ali v skupnem trajanju sedem (7) dni znotraj obdobja
šestdesetih (60) dni;
če druga pogodbena stranka postane insolventna kot insolventnost opredeljuje zakon s tega področja, ali če
nastopijo okoliščine, iz katerih lahko pogodbena stranka utemeljeno domneva, da druga pogodbena stranka ne bo
izpolnila ali ne bo sposobna izpolniti svojih obveznosti po pogodbi;
če je druga pogodbena stranka vložila predlog za začetek postopka prisilne poravnave ali stečajnega postopka ali
postopka likvidacije ali v primeru uvedbe stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave ali postopka
likvidacije nad drugo pogodbeno stranko.
Spremenjeni tržni pogoji ne štejejo za utemeljen odpovedni razlog.
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Pogodbi zvesta stranka poda predčasen odstop od pogodbe iz tehtnih razlogov nasprotni pogodbeni stranki s pisnim
obvestilom, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti. V pisnem obvestilu mora navesti tehtni razlog, zaradi katerega
odstopa od pogodbe in datum odstopa oziroma prenehanja veljavnosti pogodbe, ki pa ne sme nastopiti pred prvim dnem
po prejemu pisnega obvestila o odstopu od pogodbe.
Odstop od pogodbe ne odvezuje pogodbenih strank od izpolnitve svojih obveznosti, ki so nastale do prenehanja veljavnosti
pogodbe in izhajajo iz te pogodbe oziroma za katere je določeno ali smiselno izhaja, da ne prenehajo (poslovna skrivnost)
oziroma da nastanejo s prenehanjem pogodbe ali imajo temelj v prenehanju pogodbe. Odstop od pogodbe ne pomeni, da
se je pogodbena stranka odpovedala katerimkoli pravicam (pravica do nadomestila za škodo zaradi neizpolnitve dobave ali
prevzema električne energije, pravica do odškodnine, že obstoječih terjatev in podobno).
Pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe iz tehtnih razlogov, bo izračunala nadomestilo zaradi prenehanja pogodbe po
principu za izračun odškodnine zaradi neprevzete/nedobavljene količine električne energije iz 6. člena pogodbe. Pri izračunu
nadomestila sme pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, po lastni presoji oceniti izgubo zaradi predčasnega prenehanja
pogodbe, tudi če kasneje ne sklene nadomestnih poslov. Poleg nadomestila je pogodbena stranka, na strani katere je razlog
za odstop od pogodbe, dolžna plačati tudi odškodnino za morebitno višjo škodo in vse stroške, ki pogodbeni stranki, ki
odstopa od pogodbe, nastanejo iz tega naslova. Pogodbena stranka, na strani katere je razlog za odstop od pogodbe, je
dolžna pogodbeni stranki, ki odstopa pogodbo, plačati nadomestilo v roku 15-ih (petnajstih) dni od poziva.
14. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vsako nesoglasje, spor ali zahtevek v zvezi s to pogodbo, reševali sporazumno. Spori,
ki jih ne bo mogoče rešiti na ta način, se rešujejo pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.
15. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bodo sklenjene v pisni obliki s soglasjem in podpisom obeh strank.
Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena določila. Neveljavno določilo
se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želelo doseči pogodbeni stranki z neveljavnim
določilom.
Pogodba je podpisana v dveh (2) izvodih, od katerih vsak velja kot original. Vsaka Pogodbena stranka prejme po en izvod.
16. člen
Za urejanje medsebojnih razmerij, ki niso definirana v tej pogodbi, se uporabljajo določila slovenske zakonodaje.

Ljubljana,

Kraj in datum,

Za HSE:

Za KUPCA:
(naziv odgovorne osebe)

(ime in priimek)
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Priloga 6: Obrazec bančne garancije za resnost ponudbe po EPGP-758

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Glava s podatki o garantu (banki)

Za:

Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

Datum: ................................. (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE ........................................ (garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA GARANCIJE ........................................ (vpiše se številka garancije)

GARANT ................................... (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE ......................................... (vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije iz njegove ponudbe oddane za ______. Naročnik je skladno s pogoji
razpisne dokumentacije dolžan upravičencu predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini EUR.

ZNESEK IN VALUTA ........................................(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po
SWIFT sistemu na naslov ............................................................ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: …………………… (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali
elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej
rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

ROK VELJAVNOSTI: ________________ (vpiše se datum, ki je naveden v Pozivu za avkcijo)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE .................................................. (vpiše se ime naročnika garancije).
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Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska
garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani
pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z
izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je
priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil
svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za
plačilo:
-

naročnik garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v
času njene veljavnosti; ali

-

izbrani naročnik garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

-

izbrani naročnik garancije ni predložil garancije za pravočasno plačilo v skladu s pogoji avkcije.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj
navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)
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Priloga 7: Obrazec garancije za pravočasno plačilo po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Datum ................................... (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za pravočasno plačilo

ŠTEVILKA GARANCIJE .......................................... (vpiše se številka garancije)

GARANT.................................... (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE......................................... (vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

OSNOVNI POSEL: obveznosti naročnika garancije iz …………………..(naziv in št. pogodbe) za ...................................... v
pogodbeni vrednosti ……..EUR sklenjene dne ...................med naročnikom garancije in upravičencem s katero se je
naročnik garancije med drugim zavezal, da bo …..(prevzel,…). Naročnik je skladno s …členom navedene pogodbe
upravičencu dolžan predložiti garancijo za pravočasno plačilo v višini
………….

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE ............................................... (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: ............................................. (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po
SWIFT sistemu na naslov ........................................ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE ........................................ (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih
listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v
tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

ROK VELJAVNOSTI: _________________ (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE .................................................. (vpiše se ime naročnika garancije).
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Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska
garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani
pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z
izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je
priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil
svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj
navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ podšt. 758.

garant
(žig in podpis)
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