VZOREC POGODBE sprememba z dne 21.7.2020
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa župan dr. Aleksander
Jevšek
matična številka 5883172000
ID za DDV: SI32339828
(v nadaljevanju: naročnik)
in
…………………………………., ki ga zastopa …………………………………………..
matična številka: …………………….
ID za DDV:: …………….
(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta naslednjo
GRADBENO POGODBO
Zamenjava strešne kritine nad objektom Gledališče Park v Murski Soboti

UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti v skladu z veljavno
zakonodajo na področju javnega naročanja,
- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil pod številko objave
………………….dne………………,
- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z odločitvijo o oddaji naročila št.…….. z dne ……………,
- da ima naročnik za izvedbo del planirana sredstva v Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2020 (Uradni list RS, št.......) in sicer na naslednji proračunski postavki: 18035001 Gledališče Park. Investicija je
vključena v NRP Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2020-2023 (OB080-15-0141 Gledališče Park).
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine
za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.
PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa se zaveže, da bo izvedel Zamenjava strešne kritine nad objektom
Gledališče Park v Murski Soboti, v skladu s popisom del ter soglasjem ZVKD.
Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela po sistemu “cena na enoto”, ter v skladu in obsegu z naslednjimi
dokumenti, ki so priloga in sestavni del te pogodbe:
- ponudbo in predračunom (stroškovnikom) izvajalca št……………., z dne ……………,
- skladno z ZVKD pogoji
- razpisnimi pogoji naročnika in
- terminskim planom.

Izvajalec prav tako potrjuje, da je seznanjen z osnovami za izvajanje del in da je ne glede na besedilo popisa del in
predračuna (stroškovnika), v ceno pogodbenih del vključil vsa potrebna dela in elemente za izpolnitev pogodbenih
obveznosti in da torej ve za vsa dela, ki se morajo izvesti za izpolnitev te pogodbe in se v naprej odpoveduje
vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti
ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil s financerjem, ne da bi zaradi tega trpel
rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot
celote.
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o podrobnejših pogojih izvedbe naročila. Dela morajo biti izvedena
skladno s predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za izvedbo tovrstnih investicij.
Izvajalec se zavezuje, da bo pri nadaljnjem potrebnem naročilu blaga, storitev ali gradenj, zaradi izvedbe
investicije, ki je predmet te pogodbe, upošteval določbe Zakona o javnem naročanju. Za oddajo del oziroma za
pričetek postopka javnega naročila za oddajo del (storitve in gradnje, ki jih izvajalec ne bo izvedel sam), si mora
izvajalec pridobiti pisno soglasje naročnika.
POGODBENA VREDNOST DEL
3. člen
Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbena cena) oz. pogodbena vrednost je določena po sistemu »cena
na enoto« na osnovi izvajalčevega predračuna št. ……………….. z dne ………….. (v nadaljevanju: ponudbeni
predračun.

Pogodbena vrednost je:
Cena (brez DDV):
znesek DDV:
cena z DDV

EUR
EUR
EUR

(z besedo: ………………………………………………… in …../100).
Vrednost pogodbenih del te pogodbe je določena po sistemu cena na enoto. Izvajalec se zavezuje, da bo dela
opravil po pogodbi po cenah in pod istimi pogoji, kot so zahtevani v razpisnih pogojih.
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in s
popustom/i iz ponudbe ter po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
Stranki te pogodbe se dogovorita, da bo naročnik naročena dela poravnal na podlagi izstavljenih mesečnih
situacij oziroma končne situacije.
Dogovorjena cena je fiksna oz. nespremenljiva. V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo
dogovorjenih del, predvidenih s predračunom, pa tudi dela, ki niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi
predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.
V pogodbeni vrednosti so tako zajeta vsa pripravljalna, pomožna, spremljajoča in transportna dela, uporaba vseh za
izvajanje del potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri in podobno ter vsa
dela in zahteve zavedene v projektni dokumentaciji.

V pogodbeni ceni so zajeti tudi vsi potrebni stroški za vso morebitno potrebno dodatno dokumentacijo oziroma za
prevzem del.
Naročnik ima tekom gradnje pravico določena dela odpovedati, katera se s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi
izvzamejo iz osnovne pogodbe ter se ne plačajo. Naročnik lahko naroči opravo tudi dodatnih del, kar dogovorita
stranki te pogodbe s pisnim aneksom.
PODIZVAJALCI
4. člen
/v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/: Izvajalec bo pogodbena dela izvajal z nominiranimi podizvajalci,
navedenimi v obrazcu Podizvajalci v ponudbi, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je
določen v tej prilogi.
/v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalci/: Pri izvedbi predmeta javnega naročila izvajalec ne sodeluje s
podizvajalci.
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali
storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec
skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke:
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene zahtevane obrazce teh podizvajalcev in
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to
pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odpovedati to pogodbo.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od
podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov
neposredno plačuje podizvajalcu dela, ki jih bo ta opravljal po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno
priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca, ki je opravljal dela po neposredni pogodbi.
/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od

plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za
izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILA POGODBENIH DEL
5. člen
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po:
·

sistemu »cena na enoto«.

Izvajalec je obvezen dostaviti e-račun oziroma situacijo v roku 8 dni po opravljenem delu oziroma do 8. v mesecu
za pretekli mesec, če delo traja več mesecev. Naročnik je dolžan situacijo potrditi v roku 15 dni. Če se ne strinja z
določenimi postavkami v situaciji, potrdi situacijo za nesporni znesek, sporni znesek pa ugovarja.
Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku 15 dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena
s tem rokom.
Obračun del s ceno na enoto mere, se obračunajo dela po dejansko izvedenih količinah.
Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče vključno z geološko sestavo tal in se v naprej
odpoveduje zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter
se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno
uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del,
funkcionalno posameznih delov ali objekta kot celote.
Končno situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti izvajalec del lahko izstavi šele po predaji zahtevane
dokumentacije in uspešno opravljeni primopredaji izvršenih del.
Končna situacija se plača, ko so izpolnjene vse obveznosti izvajalca v skladu s pogodbo.
Naročnik bo pogodbena dela plačeval v roku 30. dan od prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.
Naročnik bo sredstva v bruto vrednosti ………….. nakazal na račun izvajalca po prejemu pravilno izstavljenega eračuna.
Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
6. člen
Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 05. v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev
začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena dela.
Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 15 dni po prejemu in jo potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku
15 dni po prejemu situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena.
Rok za plačilo situacije je 30. dan od dneva prejema situacije in prične teči naslednji dan po prejemu situacije. Če ta
dan sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan šteje naslednji delovnik.
Naročnik bo potrjen račun izvajalca plačal na transakcijski račun izvajalca številka ……………………………..
odprt pri ……………………………
VARIANTA (Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo nastopal s
podizvajalcem in bo le-ta zahteval neposredno plačilo)
Izvajalec je dolžan v roku 15 dni po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljena dela, situacije pregledati
in potrditi oziroma v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora izvajalec utemeljiti.
Potrjene situacije podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku skupaj s svojo situacijo do 20. dne v mesecu
za dela opravljena v preteklem mesecu.
Naročnik je dolžan situacije izvajalca in podizvajalcev pregledati v roku 15 dni po prejemu in jih potrditi oziroma
zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni po prejemu situacij niti ne potrdi niti jih ne zavrne, se po preteku tega roka
šteje, da so situacije potrjene.
Rok za plačilo situacije je 30. dan od dneva prejema situacije in prične teči naslednji dan po prejemu situacije. Če

zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.
Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval
…………………………. odprt pri ………………………….

na

transakcijski

račun

izvajalca

številka

Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je
dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njihov transakcijski račun:
- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….,
- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….

ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL
7. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj po uvedbi v posel ter predložitvi
finančnega/kavcijskega zavarovanja. Uvedba v posel mora biti najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe,
prav
tako
predložitev
bančne
garancije
ali
kavcijskega
zavarovanja
pri
zavarovalnici. Dela se obvezuje dovršiti v roku ____koledarskih dni od podpisa pogodbe.
Izpolnitev obveznosti v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe – fiksen posel, zato lahko naročnik razdre
pogodbo, ne da bi pustil izvajalcu dodatni rok za izpolnitev pogodbe, če iz okoliščin in izvajalčevega vedenja
sledi, da svoje pogodbene obveznosti niti v dodatnem roku ne bo izpolnil.
Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora
potrditi naročnik.
Pogodbeni stranki lahko med potekom izvajanja del sporazumno podaljšata izvedbeni rok, za kar bosta sklenili
pisni dodatek k tej pogodbi.
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi
tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo primeri,
določeni v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc in neugodne vremenske razmere. Vzroke za podaljšanje roka, potrebni
čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.
O vzrokih, ki izvajalca opravičujejo za podaljšanje rokov, bo izvajalec pisno obvestil naročnika hkrati s svojim
predlogom o podaljšanju in posledicah, pa tudi s predlogom ukrepov, s katerimi bi bilo mogoče podaljšanje rokov
skrajšati, ali se mu povsem izogniti, najkasneje 7 dni po nastopu in po prenehanju dogodka. Hkrati s takim
obvestilom bo izvajalec predložil tudi ustrezne dokaze. V primeru, da izvajalec ne bi podal takšnega obvestila, v
navedenem roku, ali če ga ne bi ustrezno dokumentiral, je naročnik upravičen predlog za podaljšanje rokov
zavrniti.
V primeru razdrtja pogodbe je izvajalec dolžan naročniku plačati vso škodo, ki jo je zaradi razdrtja pogodbe
utrpel.
Dovršitveni rok se ustrezno podaljša v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc. Nastop in
prenehanje višje sile, sta si pogodbeni stranki dolžni pismeno sporočiti in dokazati z ustreznimi dokazili.
Kot razlog za podaljšanje dovršitvenega roka se štejejo tudi vsi dnevi, za katere je tako določeno v splošnih
pogojih pogodbe.
V kolikor izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na dovršitveni rok dokončanja del, je o
tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del, kar se dogovori in
potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

Kot rok dovršitve se smatra pismeno obvestilo izvajalca naročniku, da so dela po tej pogodbi končana in ko
izvajalec in naročnik skupaj ugotovita, da je objekt oziroma ureditev po tej pogodbi, pripravljena za tehnični in
kvalitetni prevzem.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
8. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z
zahtevami naročnika ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.
Izvajalec se obvezuje pred pričetkom del izročiti naročniku projekt ureditve gradbišča, v roku 10 dni po pričetku
del pa skleniti skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu,
protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na območje
gradbišča.
9. člen
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec zavezuje:
- izvesti dela iz 2. člena te pogodbe po sistemu »cena na enoto«, v skladu s potrjeno ponudbeno dokumentacijo,
razpisno in popisi del, pridobljenimi soglasji ter terminskim planom, strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih
znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi normativi in predpisi in obveznimi
standardi. Vgrajeni materiali pri vseh fazah dela bodo v skladu z vrednostmi, atesti in tehničnimi predpisi, kateri
veljajo v Republiki Sloveniji. V kolikor se tekom izvajanja del ugotovi, da artikel, ki je ponujen, ne ustreza
zahtevam iz javnega razpisa, se izvajalec zavezuje artikel zamenjati s takim, ki zahtevam ustreza, brez dodatnih
finančnih zahtev nasproti financerju in brez zahtevkov za podaljšanje roka izvedbe del;
- da bo z gradbenim odpadkom, ki vsebuje azbest, ravnal v skladu z navodili, ki so sestavni del dokumenta
Projekt za izvedbo;
- da bo gradbišče označil s tablo, na predpisan način in ga uredil v skladu z varnostnim načrtom;
- da bo predložil terminski in finančni plan izvedbe predmeta javnega naročanja v roku 15 dni od podpisa
pogodbe, upoštevajoč maksimalni rok za dokončanje predmeta javnega naročila določen v javnem razpisu;
- zagotoviti priključke za gradbišče za komunalne naprave (voda, kanalizacija, elektrika, ….) in poravnati stroške
le-teh;
- pravočasno ukreniti kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter
varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka;
- da bo opravil čiščenje objekta in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta, vključno z odvozom
odpadnega materiala, upoštevaje predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
- da bo v času gradnje na celotnem gradbišču upošteval vse zakonske in druge predpise ter določbe
varstva in zdravja pri delu in požarnega varstva;
- da bo imel ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe z morebitnimi podizvajalci,
- v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za
varovanje premoženja naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju
gradbišča in dostopov do gradbišča;
- med gradnjo skrbeti, da ne poškoduje komunikacij in drugih objektov, ki bodo med gradnjo v funkciji gradbišča oz.
delovišča ter po končanih delih vse eventualne poškodbe sanirati;
- da bo zastopniku naročnika kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova
navodila o posameznih vprašanjih;
- da bo naročniku tolmačil vse nejasnosti iz obsega pogodbenih del;
- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti;
- da bo naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del;
- da bo dela opravljal v skladu z rokom dokončanja del;
- da je zavarovan za opravljanje dejavnosti za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti;
- da bo vodil vso s predpisi določeno dokumentacijo (knjigo obračunskih izmer ter gradbeni dnevnik);
- izvršiti dela po načrtih oziroma projektni dokumentaciji;

- da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in
naročnika;
- da bo naročniku pred pričetkom del predložil plan tekoče kontrole kakovosti;
- izdelati načrte izvedenih del (PID) v 3 izvodih pred primopredajo izvršenih del;
- izdelati poslovnik z navodili za uporabo in vzdrževanje objektov v 3 izvodih pred primopredajo izvršenih del;
- pred prevzemom del dostaviti naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta;
- da bo naročniku sproti izročil vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe
del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode;
- da bo po končanju vseh pogodbenih del, zgrajeni objekt predal naročniku v skladu z določili te pogodbe in v
skladu s postopkom, ki ga določajo predpisi o gradnji objektov;
- da bo najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere
izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve;
- da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in
naročnika.
Izvajalec je na svoje stroške takoj po zaključku gradnje dolžan:
umakniti z gradbišča delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi
začasne objekte, ki jih je postavil;
v celoti fino očistiti objekt;
urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal med gradnjo;
vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal.
Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in
njegovih pogodbenih obveznosti.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves
čas do dneva izročitve del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred
nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek,
do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda
ipd.).
Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in bo naročniku predložil ustrezno
dokazilo (polico) o zavarovanju.
Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih
pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali eventuelno upravnega organa, je izvajalec dolžan
pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
10. člen
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik
izroči oziroma zagotovi v dogovorjenih rokih:
- 1 izvod potrjene projektne dokumentacije potrebne za izvršitev pogodbenih obveznosti,
- vso preostalo razpoložljivo dokumentacijo potrebne za izvršitev pogodbenih obveznosti,
- prosto gradbišče, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela,
- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe,
- v primeru potrebe koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in varnostni načrt,
- prijavo gradbišča, ki jo naročnik vloži skupaj z izvajalcem.
O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del.
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del bo naročnik:

- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti
obseg del potrebne,
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe,
- tekoče spremljal in nadziral izvajanje del,
- potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih,
- pravočasno priskrbel podatke o morebitnih potrebnih predhodnih delih, v kolikor niso predmet te pogodbe.
FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
11. člen
Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost
te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 (deset) % pogodbene vrednosti z DDV tj.
........, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo
pravočasno ali pravilno izpolnjene. Trajanje finančnega zavarovanja je še najmanj 30 dni po preteku roka za
dokončanje pogodbenih del.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:
- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora
izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z
novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno
zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.
POGODBENA KAZEN
12. člen
Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku,
je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak
zamujeni koledarski dan.
Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne situacije.
Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del,
ugotovljene na podlagi končne situacije.
Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo.
Pogodbeno kazen v višini 10% skupne končne cene je dolžan izvajalec plačati naročniku v primeru njegove
neizpolnitve pogodbe.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode
naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

GARANCIJSKA DOBA
13. člen
Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu
opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela morebitnih podizvajalcev).
Garancijski rok teče od uspešno opravljene primopredaje izvršenih del v skladu s 15. členom pogodbe.

Izvajalec daje za izvedena dela ______ ( ___ ) letno garancijo (garancijska doba) (Opomba: Najmanj dvajset (20)
let), za vgrajene materiale pa skladno s proizvajalčevo garancijo. Za zavarovanje odprave napak v garancijski
dobi, bo izvajalec v roku 10 (desetih) delovnih dni po uspešni primopredaji del naročniku predal:
1) Garancijo banke ali zavarovalnice, ki bo brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna, v višini 5 %
(pet odstotkov) končne pogodbene vrednosti z DDV brez morebitnih obračunanih pogodbenih kazni za
prvih pet (5) let. Rok trajanja garancije mora biti za en (1) dan daljši od petih (5) let od datuma izdaje
garancije (bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, izdelana po Enotnih pravilih za
garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15
koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz
katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP),
revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758)
IN
2) dve bianco menici z meničnima izjavama »brez protesta«, ki morata biti skupno unovčljivi v višini 5 %
(pet odstotkov) končne pogodbene vrednosti z DDV brez morebitnih obračunanih pogodbenih kazni za
nadaljnjih ----------- (----) let (Opomba: Najmanj še petnajst (15) let). Veljavnostjo menic mora biti za
najmanj trideset (30) dni daljša od skrajnega roka garancijske dobe. Menici morata biti unovčljivi na vseh
poslovnih računih izvajalca. V primeru, da naročnik unovči obe menici za odpravo napak, mora izvajalec
nadomestiti porabljeni menici z novo menico z menično izjavo brez protesta v roku treh (3) dni od
prejema poziva naročnika.
Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan
določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči
garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.
Morebitne napake se vpišejo v zapisnik, kjer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. 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. Naročnik si v tem primeru
zaračuna v breme izvajalca 5 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov
Naročnik je upravičen unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma
pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo
pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije do odprave teh napak.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med
garancijskim rokom.
PREVZEM DEL
14. člen
Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po tej pogodbi končana.
Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo

svojemu namenu.
Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo naročnik, pooblaščeni nadzornik in izvajalec v 8 dneh po
obvestilu izvajalca o dokončanju del.
Primopredaja izvršenih del (končni kvalitetni in finančni prevzem del) se izvrši takoj po odpravi vseh
pomanjkljivosti, ugotovljenih ob kvalitetnem in količinskem pregledu del, po pridobitvi morebitno potrebnih
upravnih in drugih dovoljenj za uporabo objektov ali naprav in po predaji vse potrebne dokumentacije v skladu z
9. členom pogodbe. O prevzemu del se sestavi zapisnik.
Izvajalec mora po končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne skladno s 13. členom.
Brez predloženega zavarovanja prevzem ni opravljen. Če izbrani ponudnik ne izpolni obveze iz predhodnega
odstavka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, da izvajalec ne bo izvrševal
garancijskih obveznosti skladno s to pogodbo.
Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:
- če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova odprave napak;
- če izvajalec v času jamčevalnega roka ne bo izvajal jamčevalnih obveznosti na način, opredeljen v tej
pogodbi.
Finančno zavarovanje služi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času
garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja
finančnega zavarovanja.
Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja.
Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.
Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče.
Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega
gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
15. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: Nada Cvetko Török, ki je skrbnica te pogodbe in jo v
času daljše odsotnosti nadomešča s strani župana pooblaščena oseba.
Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvedbo del je ……………………………
Gradbeni nadzor, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo
za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik, ki ga bo določil naročnik s posebno pogodbo.
Odgovorni vodja del je ………………………
Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v

nasprotju z interesi naročnika.
Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svoje pooblaščene predstavnike s pisnim obvestilom drugi
pogodbeni stranki. Izvajalec lahko nadomesti odgovornega vodjo del le s pristankom naročnika in sicer z osebo, ki prav
tako izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del.
ODSTOP OD POGODBE
16. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku določenem s to pogodbo in niti v
naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.
V kolikor pride do odstopanj od terminskega plana po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od
14 dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik
odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del.
Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu izvajalcu v breme
izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode.
SPREMEMBE POGODBE
17. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklepajo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.
UPORABA PRAVA
18. člen
Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika
(OZ), (Uradni list RS, št. 40/07, 97/07-UPB, 64/16-odl. US in 20/18-OROZ631), Posebne gradbene uzance (Uradni
list SFRJ, št. 18/77), določila Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), (110/02, 97/03 - odl. US, 41/04 - ZVO-1, 45/04 ZVZP-A, 47/04, 62/04 - odl. US, 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1,
76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13, 17/14 - ZUOPŽ, 22/14 - odl. US, 19/15) ter
drugi veljavni predpisi, ki urejajo predmetno področje.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI
19. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z vsakokratno
veljavnim predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, in sicer z Uredbo EU 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Uredba GDPR (Uradni list Evropske unije z
dne 4.5.2016), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB) in Zakonom o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13
– odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17).

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštoval določila veljavnih predpisov iz
področja varovanja osebnih podatkov, ne glede na to, ali se bo z osebnimi podatki seznanil pri sebi kot
obdelovalcu ali pri neposrednem opravljanju storitve, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.
Vsaka oseba, ki bo pri izvajalcu zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih podatkov mora
naročniku predhodno predložiti podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov.
SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA
20. člen
Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v primerih, kot jih določa
ZJN-3 v 95. členu.
SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE
21. člen
Naročnik si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanji
brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih
storitvah, ki so predmet javnega naročila, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v
skladu z osnovnim javnim naročilom.
RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE
22. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog izvajalca ali naročnika, v smislu racionalizacije in pocenitve
izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali
pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno potrdijo pooblaščeni pogodbeni predstavniki strank. Za delež
racionalizacije oz. pocenitve se zniža pogodbena vrednost. Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvršil na
podlagi aneksa k tej pogodbi.
REŠEVANJE SPOROV
23. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o
sporih odločalo pristojno sodišče v Murski Soboti.
RAZVEZNI POGOJ
24. člen
Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve
ene od naslednjih okoliščin:

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti
iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
plačilom za delo,
delovnim časom,
počitki,

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in
pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev
oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne
nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset)
dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo
naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 (tridesetih) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila,
se šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

PREPOVED PRENOSA TERJATEV
25. člen
Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme
prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali
kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema
vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in
odstopom v zavarovanje.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena
pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita,
da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naročniku obračunal
z izstavitvijo računa ter je naročnik izstavljeni račun potrdil.
V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena
prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo
priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo,
vključno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega
člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku plačati
tudi pogodbeno kazen v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z davkom, t.j. …………..
EUR. Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do
odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno
kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda. Za znesek
pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (trideset)
dni od izstavitve računa.
V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena
prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku v vsakem primeru in ne
glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti škodo, ki je naročniku
nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse
zneske, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi
presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik
plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da naročnik ni odgovoren
za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev
s strani izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo naročniku povrnil škodo, ki mu bo nastala v
posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo
naročnika. Če bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati
razliko do popolne odškodnine.

Pogodbeni stranki soglašata s tem, da izvajalec ne odgovarja naročniku in slednji proti njemu ne more uveljaviti
sankcij iz tretjega do petega odstavka tega člena v primeru, da bi izvajalčevi podizvajalci odstopili drugemu svoje
terjatve do naročnika ali izvajalca.
Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik ni seznanjen s tem, da bi izvajalec katerakoli dela po tej pogodbi
izvedel s podizvajalci, razen za dela, za katera je s to pogodbo izrecno dogovorjeno, da bodo izvedena s
podizvajalci.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
26. člen
V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v
imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave,
funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev
tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne
uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke, izvajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem dejanskem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali Obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma
z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Izvajalec bo naročniku na njegov poziv posredoval podatke o:
-

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih
in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so
z njim povezane družbe.

Izvajalec bo podatke iz prejšnjega odstavka posredoval naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.
Naročnik bo pri oddaji javnega naročila, v zvezi omejitvami funkcionarjev in njihovih družinskih članov, ravnal v
skladu s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
KONČNI DOLOČBI
27. člen
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega
naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.
28. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izvajalec
predloži finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih v skladu z določili te pogodbe.
29. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
izvoda.
Številka:
Datum:
IZVAJALEC:

Številka:
(EŠt.: )
Datum:
NAROČNIK:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
župan
dr. Aleksander JEVŠEK

