VZOREC POGODBE
NAROČNIK:

OBČINA ŽALEC
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
ki jo zastopa župan Janko Kos
matična številka: 5881544
davčna številka: 62546708

in
DOBAVITELJ:

sporazumno skleneta
POGODBO št. ___________/2018
»Nabava motornega vozila oblike SUV za urgentnega zdravnika«
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da je Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec izvedla javno naročilo »Nabava motornega
vozila oblike SUV za urgentnega zdravnika«, št. JN__________/2018, z dne __.__.2018, kjer
je bil kot najugodnejši ponudnik izbran dobavitelj po tej pogodbi;
- da je dobavitelj po tej pogodbi izdelal ponudbo št._____________, z dne _____________ za
dobavo predmetnega vozila;
- da izbrani dobavitelj pristopa k sklenitvi pogodbe z naročnikom ;
- da se je naročnik prijavil na javni razpis Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje investicij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018« za nakup vozila
urgentnega zdravnika oblike SUV in je bil na razpisu uspešen;
- da je Ministrstvo za zdravje izdalo sklep, št. ___________, z dne ______________, o
sofinanciranju nakupa vozila urgentnega zdravnika oblike SUV.
Predmet pogodbe
2. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, dobavitelj pa prevzema izvedbo naročila – dobavo motornega vozila
SUV za urgentnega zdravnika.
Znamka in model vozila: _____________________________________________
Proizvajalec: _____________________________________________________
Dobavitelj se zavezuje, da bo pri izvedbi naročila upošteval pogoje in zahteve naročnika ter zahtevane
lastnosti predmeta naročila, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v
ponudbi dobavitelja.
Predmet pogodbe je tudi predaja naslednje dokumentacije:
- homologacija;
- garancijski list;
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku;
- servisna knjižica v slovenskem jeziku.
Pogodbena vrednost
3. člen
Pogodbena cena za dobavo predmetnega vozila, ki v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika,
znaša _________________________ EUR brez DDV oziroma ________________________________
EUR z DDV.
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Cena je fiksna in vključuje vse stroške dobavitelja, ki so potrebni za realizacijo dobave vozila po tej
pogodbi

Način plačila
4. člen
Dobavitelj bo naročniku na podlagi primopredajnega zapisnika, ki ga je ob dobaviteljevi pravilni izpolnitvi
podpisal naročnik, najkasneje 10.10.2018 izstavil e-račun. Pri izstavitvi e-računa se mora dobavitelj
sklicevati na številko pogodbe.
Rok za plačilo računa je 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa naročniku. V primeru
reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
Rok dobave vozila
5. člen
Dobavitelj se obvezuje dobaviti predmetno vozilo najkasneje do 10.10.2018, na lokacijo:
_________________________________________________________________________________.
Rok dokončne dobave je datum podpisa primopredajnega zapisnika, ki dokazuje ustreznost izvedene
dobave glede na razpisne pogoje. Primopredajni zapisnik podpišejo odgovorne osebe, navedene v tej
pogodbi.
Dobavitelj mora naročnika o nameravani dobavi vozila obvestiti pisno ali preko e-pošte vsaj pet dni pred
nameravano dobavo vozila. V obvestilu mora dobavitelj navesti uro dobave.
Naročnik mora termin prevzema vozila potrditi najkasneje v dveh (2) delovnih dneh po prejemu
obvestila. Naročnik vozilo, ki ni bilo najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim
načinom, ni dolžan sprejeti.
Dobavitelj bo blago, ki je predmet te pogodbe, izročil naročniku v njegovo posest in razpolaganje skupaj
z vso pripadajočo dokumentacijo vozila v slovenskem jeziku ter morebitno pripadajočo dokumentacijo
vozila.
Podaljšanje roka za dobavo vozila
6. člen
Rok iz prejšnjega člena te pogodbe se lahko podaljša v naslednjih primerih:
- zaradi izrednih dogodkov (višja sila),
- zaradi prekinitve izvajanja pogodbenih obveznosti na zahtevo naročnika.
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje
pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli
vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o
nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne
dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oziroma prenehanju višje sile.
Pogodbena kazen za zamudo
7. člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo spoštoval pogodbene roke. Če bo po svoji krivdi zamudil pogodbeno
dogovorjen rok, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol promila (0,05 %) od pogodbene
vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen, takoj ko dobavitelj nastopi v zamudo z izpolnitvijo
pogodbene obveznosti. Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik dobavitelju izstavi račun, ki ga je
dobavitelj naročniku dolžan poravnati v 8. dneh od izstavitve.
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Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku.
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik
unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje,
mora dobavitelj plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 8. dneh od datuma prejema
pisnega zahtevka naročnika.
Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, če le-ta ne zadostuje, mora dobavitelj plačati razliko do polne višini nastalih stroškov in
škode v 30. dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.
V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so določeni v tej pogodbi, ne podaljšajo.
Podizvajalci
8. člen
Dobavitelj bo pogodbena dela izvedel __________________________________.

1.

Podatki o podizvajalcu
Firma:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:
MŠ:
TRR:

Opis del, ki jih bo izvedel

Dobavitelj se zavezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil račune svojih podizvajalcev, ki jih je
predhodno potrdil.
Dobavitelj mora naročniku izročiti pisno soglasje podizvajalca k neposrednim plačilom.
Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim
podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev naročnika.
Dobavitelj mora najkasneje v roku petih (5) dni po naročnikovi pisni potrditvi le-temu predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu;
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev novega podizvajalca iz razpisne dokumentacije.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico
odpovedati to pogodbo
Obveznosti naročnika
9. člen
Naročnik bo:
- dobavitelju pravočasno dal na razpolago vse potrebne informacije, podatke in dokumente, s
katerimi razpolaga in so vezani na dobavo vozila po tej pogodbi;
- redno spremljal potek pogodbenih obveznosti;
- redno obveščal dobavitelja o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti in
- zagotovil kontinuirano spremljanje izvrševanja pogodbenih obveznosti in sodelovanje z
dobaviteljem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko
zadovoljstvo.
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Obveznosti dobavitelja
10. člen
Dobavitelj izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvršitev obveznosti,
da je seznanjen z razpisno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno
izvršitev pogodbenih obveznosti.
11. člen
Dobavitelj se zaveže, da bo:
- vse obveznosti po tej pogodbi opravil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z
veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo;
- sodeloval z naročnikom, upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje in izvrševal
pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika;
- storil vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki
izpolnjeni in dosledno spoštovani;
- da bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno,
pravilno izvedbo obveznosti po tej pogodbi in
- da bo naročniku omogočal ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del
12. člen
Dobavitelj bo v roku deset (10) dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročil brezpogojno in nepreklicno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV,
unovčljivo na prvi poziv, z veljavnostjo še 30 dni po izteku roka za dokončanje del.
Garancijska doba
13. člen
Dobavitelj za dobavljeno vozilo v celoti z opremo in brez omejitve prevoženih kilometrov zagotavlja
_____ mesečni garancijski rok.
Garancijski rok po tej pogodbi začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika obeh pogodbenih
strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. V primeru z zapisnikom ugotovljenih napak ob
dobavi vozila, začne teči garancijski rok z dnem odprave napake. V primeru nezmožnosti odprave
napake začne garancijski rok teči z dnem zapisniškega prevzema novega vozila.
Če napaka ni odpravljena v roku 45 dni od prejema zahtevka za odpravo ali se enaka napaka na vozilu
ali opremi ponovi najmanj trikrat, je dobavitelj na zahtevo naročnika dolžan vozilo in/ali opremo
zamenjati za novo vozilo in/ali opremo, ki brezhibno deluje na lastne stroške. Garancijska doba za
zamenjano vozilo in/ali opremo začne teči od dneva zapisniškega prevzema zamenjanega dela.
Dobavitelj zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku treh (3) delovnih dni od dne,
ko mu je napaka javljena. V primeru, da okvare ni mogoče odpraviti v predvidenem času treh (3) delovnih
dni, je dobavitelj dolžan nemudoma o tem in o roku odprave okvare, pisno obvestiti odgovorno osebo
naročnika.
Dobavitelj je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med
trajanjem garancije in podaljšanega jamstva.
14. člen
Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele za dobavljeno vozilo še najmanj 10 let.
Servis za predmetno vozilo je zagotovljen na naslovu: ______________________________________.
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Razmerje zaupnosti
15. člen
Pogodbeni stranki sta dolžni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupravičeno uporabljati v
svojo korist oziroma komercialno izkoriščati ali posredovati tretjim osebam, ki niso vključene v
realiziranje nalog predmeta pogodbe.
Dobavitelj je dolžan upoštevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo) predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in
njihovega zavarovanja ter ne sme osebnih podatkov iznašati izven prostorov naročnika.
Skrbniki pogodbe in odgovorne osebe
16. člen
Skrbnika pogodbe in odgovorni osebi sta:
- s strani naročnika ______________________________, tel. _________________________,
e-mail _________________________________ in
- s strani dobavitelja ______________________________, tel. _________________________,
e-mail _________________________________.
Skrbnika pogodbe dajeta nasprotni pogodbeni stranki vse potrebne podatke v zvezi z izpolnjevanjem
pogodbenih obveznosti ter sodelujeta pri reševanju vseh vprašanj, ki bi se pojavila v toku izvajanja
pogodbe.
Naročnik bo v postopke izvajanje te pogodbe vključeval tudi predstavnike končnega uporabnika vozila,
to je predstavnike Zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec.
Spremembe pogodbe
17. člen
Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi (aneksa) skladno z določili
ZJN-3, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.
Protikorupcijsko določilo
18. člen
V skladu s 14. Členom ZIntPK se vsaka pogodbena stranka zavezuje, da ne bodo v imenu ali na račun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubila, ponudila ali dala 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 organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovoljene koristi za zgoraj navedena
ravnanja, je nična.
Prenehanje pogodbenega razmerja
19. člen
Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja
ali njegovega podizvajalca.
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Reševanje sporov
20. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno, v primeru spora pa je
za to pristojno sodišče.
Pogodbeni stranki soglašata, da se, v kolikor s to pogodbo ni določeno drugače, za razmerje med
strankama uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 OZ-UPB1).
Začetek veljavnosti
21. člen
Pogodba velja od podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) izvode, dobavitelj pa
2 (dva) izvoda.

____________, dne ________________
DOBAVITELJ:

Žalec, dne ___________________
NAROČNIK:
OBČINA ŽALEC
Župan
Janko Kos
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