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Dokument je namenjen naročnikom, ki želijo poslovati z našim podjetjem in predstavlja informacijo o tehničnih in 
finančnih zahtevah, ki morajo biti izpolnjene za kvalitetno izvedbo naročenih del-storitev. 
Preverjanje električnih inštalacij in inštalacij za zaščito pred strelo se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo in 
predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije, storitve izven RS izvajamo po posebnem dogovoru z naročnikom. 
Za ZAHTEVNE Električne inštalacije je potrebno opraviti ogled pred izdelavo ponudbe, stroške krije naročnik na 
podlagi predračuna, plačilo se upošteva in odbija pri realizaciji naročila. Naročnik je dolžan ob povpraševanju 
posredovati vse potrebne podatke za izdelavo ponudbe in izvedbo storitev. Naročnik pošlje osnovne podatke po E-
pošti na naslov info@elektroivancic.si  na vprašalniku, ki je dostopen na spletni strani: www.elektroivancic.si ali jih 
dostavi osebno na posebnem obrazcu. 

1. Roki za izvedbo del-storitev: Naročene storitve po ponudbi št.:…………….., bodo izvršene v dogovorjenem roku, 
oziroma se izdela terminski plan po dogovoru z naročnikom, začetek del v 15 dneh od prejema pisnega naročila. 
V primeru slabih vremenskih pogojev se rok lahko podaljša pri preverjanju ozemljitev…(meritve se izvajajo v 
suhem obdobju), ter drugih meritev, kjer je vpliv vremena neugoden na rezultate meritev in potek dela.  

2. Način in rok plačila: Naročnik izvede delno plačilo po ponudbi, ko je tako dogovorjeno, oziroma zahtevano v 
ponudbi, Naročnik poravna račun za opravljeno storitev v 8 dneh od izstavitve računa, če ni drugače 
dogovorjeno. Izključno virmansko nakazilo na TRR, ki bo naveden na izdanem računu ali ponudbi. Dokumentacijo 
o preverjanju - merilna poročila in zapisnike naročnik prejme po dokončnem plačilu računa. 

3. Dostop do objektov in inštalacij: Naročnik mora zagotoviti izvajalcu varen in prost dostop do objektov in naprav 
(rampe, plave cone…), omogočiti vstop v posamezne prostore stavbe brez omejitev, omogočiti dostop na streho 
stavbe na lastne stroške (po potrebi najeti ustrezno dvigalo). 

4. Pred začetkom izvajanja preverjanja (pregled, preiskus in meritve) mora naročnik izročiti izvajalcu 
dokumentacijo o: 
a. električnih inštalacijah in zaščiti pred strelo za objekte in naprave (PID, PZI,POV…),  
b. Podatke o lastnem ali drugem viru napajanja električne inštalacije na objektu (PV elektrarne, DEA, akum.baterije, UPS…), 
c. Navede vrsto preverjanja (prvo preverjanje-novi objekti , redno ali izredno preverjanje, zahteve drž.orgnov…), 
d. predhodnih preverjanjih z vsemi prilogami, ter evidence o vzdrževanju električnih inštalacij in zaščite pred strelo… 
e. soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje in gradbeno dovoljenje (za nove objekte, adaptacije…), 
f. izvajalec električne inštalacije in zaščite pred strelo je dolžan predložiti izjavo o upoštevanju veljavnih predpisov in izjavo 

o izvedenih funkcionalnih preskusih na električnih inštalacijah in priključeni električni opremi (za nove objekte, 
adaptacije…),  

g. za stavbe, postroje in naprave - druge objekte, kjer je nevarnost eksplozije, naročnik predloži elaborat o protieksplozijski 
zaščiti z vsemi potrebnimi informacijami in ustrezno tehnično dokumentacijo. 

5. Ko naročnik ne izpolni zahtev iz 4.točke se storitve iz ponudbe lahko prekličejo, oziroma ima izvajalec pravico 
zaračunati dodatne stroške dela. 

6. V času izvajanja pregledov in meritev na električnih inštalacijah in inštalaciji zaščite pred strelo je potrebno dele 
ali celotno inštalacijo odklopiti od ele. omrežja in lastnih virov, zato mora naročnik zagotoviti prisotnost 
strokovne osebe, ki pozna inštalacije in električno opremo, izklope in ponovne vklope izvaja naročnik s svojimi 
strokovnimi kadri po dogovoru z izvajalcem meritev. 

7. Za dostop v glavne priključne električne omarice (KPMO-DES) se naročnik dogovori z odgovorno osebo na 
pristojni Elektro Distribuciji (vodja rajona…) za odprtje elektro omaric ali TP, stroške izklopov in ponovnih vklopov 
glavnih varovalk nosi naročnik storitev. 

8. Odgovornost za škodo: Naročnik mora poskrbeti za odklop od električne inštalacije in zunanjega napajanja vse 
električne in elektronske naprave, ki ne prenesejo testnih napetosti (računalniki, UPS, krmilne enote…), izvajalec 
v nobenem primeru ne odgovarja za kakršne koli okvare, ki bi lahko nastale na teh napravah v času preverjanja. 
Odgovornost za poškodbe na drugih stvareh in objektu so izključene (hoja po strehah z PVC kritino…). 

9. Varnost pri delu: Naročnik je dolžan izvajalca preverjanja seznaniti s primarnimi in drugimi električnimi viri, ki bi 
lahko ogrozili varnost merilca pri delu (sončne elektrarne, akum.baterija, diesel agregati, UPS naprave pri 
elektronskih napravah in podobni viri). 
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10. Cena za storitve: Do pisne potrditve ponudbe so cene informativne in se lahko spremenijo brez najave. 

11. Način naročila: Naročilo potrdite pisno z naročilnico, ki naj vsebuje popolne podatke o objektu-inštalaciji, stroju 
ali napravi in vrsti storitev  ki jih naročate, ter podatke o naročniku in odgovorni osebi za naročilo in plačilo 
storitve (naslov, dostop, kontaktno osebo…), Naročilo mora vsebovati številko in datum ponudbe.  

12. Storitve, ki niso predmet ponudbe se obračunajo po ceniku izvajalca. 

13. V primeru posebnih pogojev dela na objektih z eksplozijsko ogroženostjo je naročnik dolžan izvajalca seznaniti s 
conami ogroženosti in elaboratom o protieksplozijski zaščiti, ter sprejeti vse ukrepe za zmanjšanje nevarnosti 
pred eksplozijo. 

14. Priprava objekta, inštalacij in opreme na preverjanje:  
Naročnik je dolžan vse električne inštalacije in inštalacije za zaščito pred strelo pred preverjanjem ustrezno 
pripraviti (omarice očistiti, namestiti enopolne sheme z dejanskim stanjem, namestiti vse potrebne oznake in 
odstraniti dele inštalacij ki niso več v funkciji…) 

15. Odstop od naročila: Naročnik lahko odstopi od že danega naročila, vendar mora izvajalcu poravnati stroške, ki 
so nastali za pripravo ponudbe in pripravo del pred izvedbo na objektu naročnika, oziroma minimalno 30% 
ponudbene vrednosti, odstop pa ni možen če so se storitve na objektu že začele izvajati. 

16. Podatke iz ponudbe in prilog ste dolžni skrbno varovati pred zlorabami, izročanje tretjim osebam ni dovoljeno 
brez predhodnega soglasja. 

17. Ponudba lahko vsebuje tudi drugačne določbe-zahteve in pogoje, veljajo vedno določbe iz ponudbe. 

18. Ti pogoji in določbe se lahko spremenijo brez najave. 
 
 
V Ptuju, 7.7.2020 
 
Elektro Ivančič d.o.o. 
 
 
 
 
 
 
Opombe: 

• Zahtevna električna inštalacija je opredeljena v tehničnih predpisih, 
• Zahtevne električne inštalacije in zaščito pred strelo sme pregledovati oseba z nacionalno poklicno kvalifikacijo za 

zahtevne električne inštalacije v skladu s predpisi. 
• Električne inštalacije in zaščito pred strelo v prostorih s potencialno nevarnostjo eksplozije sme pregledovati posebej 

za to področje usposobljena oseba v skladu s predpisi o proti eksplozijski zaščiti. 
 
 


