VZOREC POGODBE
NAROČNIK:

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

in
IZVAJALEC:

sporazumno skleneta
POGODBO št. ___________/2018
»Dobava in montaža mobilnega drsališča s pravim ledom«
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
 da je Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec izvedla javno naročilo za dobavo in montažo
mobilnega drsališča s pravim ledom, št. JN__________/2018, z dne __.__.2018, kjer je bil kot
najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi;
 da izbrani ponudnik pristopa k sklenitvi izvajalske pogodbe z naročnikom.
Predmet pogodbe
2. člen
S to pogodbo se naročnik in prodajalec dogovorita, da bo izvajalec za naročnika opravil dobavo in
montažo mobilnega drsališča s pravim ledom v velikosti 10,00 m x 20,00 m in vso pripadajočo
opremo, skladno z:
 razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila,
 popisom in
 ponudbenim predračunom št. _______, z dne __.__.2018.
Vsa dobavljena oprema za mobilno drsališče s pravim ledom mora biti nova.
Pogodbena vrednost
3. člen
Pogodbena vrednost znaša __________________ EUR brez DDV oziroma __________________ EUR
z DDV (z besedo: ___________________________ ___/100 EUR z DDV).
Cene po enoti so fiksne in nespremenljive do konca veljavnosti pogodbe.
V pogodbeno vrednost iz prejšnjega odstavka tega člena so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih
del, ki so predvidena z razpisno dokumentacijo in popisom ter stroške prevoza na lokacijo Starega
mestnega jedra Žalec (Šlandrov trg).
Rok izvedbe del
4. člen
Rok dobave, montaže in zagon drsališča je najkasneje do 24.10.2018.
Kot datum dokončanja del se šteje, da je izvajalec v celoti izvedel vsa pogodbena dela, naročniku predal
vso potrebno dokumentacijo, izvedel zagon drsališča in z naročnikom izvedel primopredajo.
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Podizvajalci
5. člen
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel _____________________.
Podatki o podizvajalcu

Opis del, ki jih bo izvedel

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3,
zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost
zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V tem primeru se šteje, da:
 glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega
računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
 je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi
katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
 mora glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki
ga je predhodno potrdil.
Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil in poslal informacije o
morebitnih novih podizvajalcih, ki jih bo naknadno vključil v izvajanje naročila, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi. Za vsakega podizvajalca bo predložil vse dokumente v skladu z dokumentacijo v
zvezi z javnim naročilom.
Če naročnik ugotovi, da pogodbena dela opravlja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi,
ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik lahko, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca
opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
Obveznosti naročnika
9. člen
Naročnik se zaveže, da bo:
 izročil vso razpoložljivo dokumentacijo in zagotovil informacije, ki so potrebne za realizacijo
pogodbe in
 uredil plačilne obveze, izhajajoče iz pogodbe.
Obveznosti izvajalca
10. člen
Izvajalec se zaveže, da bo:
 naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del;
 zavaroval in nosil stroške prevoza drsališča do kraja montaže;
 pogodbeno dogovorjena dela opravil vestno, pošteno, kvalitetno, s strokovno usposobljenimi
delavci in skladno s to pogodbo, razpisno dokumentacijo, veljavnimi predpisi, standardi in
zakoni;
 zagotavljal redno servisiranje, montažo z zagonom in demontažo drsališča za obdobje 3 let;
 zagotavljal brušenje in ravnanje ledu s profesionalnim strojem za led enkrat mesečno v času
obratovanja drsališča, za obdobje 3 let;
 zagotavljal skladiščenje drsališča in pripadajoče opreme v času, ko drsališče ne bo obratovalo,
za obdobje 5 let;
 pristopil k odpravi napak najkasneje v roku 24 ur po naročnikovem pozivu;
 izvršil dela gospodarno v korist naročnika, upošteval predloge naročnika glede racionalne in
ekonomske izvedbe ter tolmačil naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih del;
 med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
 sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvršitev prevzetih obveznosti;
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naročniku najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe izročil zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, unovčljivo na prvi pisni poziv,
z veljavnostjo še 30 dni po izteku roka za dokončanje del;
ob podpisu primopredajnega zapisnika izročil naročniku zavarovanje v višini 5% končne
pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi;
v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, hranil ali začasno skladiščil odpadke
ločeno po vrstah odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni
ločeno od drugih odpadkov;
vzpostavil prvotno stanje na vseh površinah, ki jih je imel v uporabi med opravljanje pogodbenih
obveznosti;
ob podpisu primopredajnega zapisnika in zagonu drsališča bo naročniku predal vso potrebno
dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del - dobavljene in montirane opreme (atesti, certifikati,
garantni listi,…) ter navodila za obratovanje in vzdrževanje drsališča in naprav.

Način plačevanja opravljenih del
11. člen
Naročnik bo pogodbena dela plačal na transakcijski račun izvajalca št. __________________________,
odprt pri banki _____________________________________, v roku 30 dni po prejemu pravilno
izstavljenega e-računa, ki ga izvajalec izstavi naročniku najkasneje 10 dni po podpisu primopredajnega
zapisnika in predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
12. člen
Izvajalec je dolžan v 10 dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih del v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 30 dni po roku dokončanja del.
Garancija za odpravo napak v garancijskem roku
13. člen
Ob podpisu primopredajnega zapisnika se izvajalec zavezuje predložiti zavarovanje za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5 % od končne pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 30 dni po poteku 3 letne
garancijske dobe.
Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del in daje garancijo za vsa dela in opremo za dobo 3 let
od primopredaje.
14. člen
V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali nekvalitetnega materiala,
jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, ki ga določi skupaj z naročnikom.
Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok
odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe
(kot dober gospodar). V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik
za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.
Pogodbena kazen
15. člen
V primeru, da izvajalec preda opremo z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu
pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5‰ (pet promilov) od skupne vrednosti pogodbenih del za
vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od skupne
vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
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Skrbniki pogodbe
16. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je: ________________________________.
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je: _________________________________.
V primeru, da pogodbena stranka zamenja skrbnika pogodbe, je to dolžna sporočiti pisno drugi stranki
v roku 3 delovnih dni po zamenjavi.
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.
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
V primeru, da izvajalec:
- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je
v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni
upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti
njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku,
ki mu ga določi naročnik;
- ne dobavi opreme v skladu z dano ponudbo;
- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;
- zamuja z pogodbeno dogovorjenimi deli in teh zamud ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki
mu ga določi naročnik;
- brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem,
lahko naročnik z enostransko izjavo odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati
pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in
škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material in vsa njegova sredstva ter iz tega
poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
Reševanje sporov
20. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno, v primeru spora pa je
zato pristojno sodišče.
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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 in ko izvajalec naročniku predloži zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 2
(dva) izvoda.
…………..………., dne …………..…

Žalec, dne ……..……….………

IZVAJALEC:

NAROČNIK:
OBČINA ŽALEC
Župan
JANKO KOS
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