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Naročnik: Dobavitelj 

OBČINA DOBREPOLJE 

Videm 35 

1312 Videm-Dobrepolje 

 

ki ga zastopa Janez Pavlin, župan 

 

 

 

 

ki ga zastopa  

 

Podpisnik pogodbe:  Podpisnik pogodbe:  

Davčna št:  Identifikacijska št.:  

Matična št.:  Matična št.:  

Transakcijski račun:  Transakcijski račun:  

Telefon: Telefon:  

Telefaks:  Telefaks:  

E-pošta:  E-pošta:  

 

skleneta 
 
 

POGODBO št. _________________________ 
 

za javno naročilo »Dobava in montaža opreme za vrtec Ringaraja JVIZ OŠ 
Dobrepolje«, 

 
 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata: 

 da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Dobava in montaža 
opreme za vrtec Ringaraja JVIZ OŠ Dobrepolje«, po postopku naročila male vrednosti (objava 
obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, št. objave JN__________/2017, z dne_____________); 

 da je bil dobavitelj, na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila št. _______________, z dne 
________________, izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila; 

 da so v projektni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe, upoštevane določbe o zelenem javnem 
naročanju;  

 

II. PREDMET POGODBE 

2. člen 

S to pogodbo naročnik naroča in dobavitelj prevzame v izvedbo dela, razpisana s predmetnim javnim 
naročilom, in sicer izdelavo, dobavo in montažo opreme za vrtec Ringaraja JVIZ OŠ Dobrepolje. 

 

III. NAČIN IZVAJANJA POGODBE 

3. člen 

Dobavitelj mora pri dobavi in montaži pohištvene opreme upoštevati vse gospodarske, tehnične in 
funkcionalne zahteve naročnika.  
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4. člen 

Navedeno dobavo in montažo pohištvene opreme se dobavitelj zaveže opraviti v skladu: 
 

1. z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije, 
2. s predračunom štev.________________, z dne _________________, ki je priloga te pogodbe, 
3. s projektno rešitvijo, ki je sestavni del pogodbe, 
4. z Zakonom o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3), 
5. z Obligacijskim zakonikom (Ur. list RS, št. 97/07-UPB1, v nadaljevanju: OZ), 
6. z zakonodajo s področja predmeta tega javnega naročila. 

 

5. člen 

Dobavitelj zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z 
veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, uredbami, standardi, tehničnimi smernicami), tehničnimi navodili, 
priporočili ter v skladu z navodili nadzora in naročnika. 
 
Dobavitelj izrecno potrjuje, da je seznanjen z vsemi potrebnimi informacijami za izvedbo. Dobavitelj 
potrjuje, da je seznanjen z vso izdelano projektno dokumentacijo in ostalimi pogoji, po katerih bo dobavil 
in montiral opremo.  
 
Dobavitelj se vnaprej odpoveduje vsakršnemu 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 za 
dobavo in montažo pohištva. 
 
Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvalitetno izvajanje del ali uporabo neprimernega materiala oz. 
pohištvene opreme, ima pravico zahtevati od dobavitelja ustavitev takšnih del. Vse stroške prekinitve del 
nosi dobavitelj. 

 

IV. VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI 

6. člen 

Pogodbena dela se zaračunavajo po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna, št. ____________ z 
dne __________________, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del. 
 

Skupna pogodbena vrednost brez DDV znaša __________________ EUR, vrednost DDV je 

_______________ EUR. 

 

Skupna pogodbena vrednost z DDV znaša ___________________ EUR (z besedami: 

_____________________ evrov, ______centov). 
 
 
Cene za izvedbo predmeta pogodbe iz ponudbenega predračuna na enoto mere z DDV so fiksne za 
obdobje veljavnosti pogodbe in vključujejo vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila ter vse 
stroške, ki jih ima dobavitelj z realizacijo tega naročila. 
 
 

7. člen 

 

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za dobro in kvalitetno izvedbo predmeta te pogodbe in morebitni 

nepredvideni stroški, za katere je dobavitelj vedel, oziroma bi po pravilih stroke moral vedeti, ali pa so 

predpisani z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebni za zagotovitev varnosti, 

stabilnosti in funkcionalnosti opreme.  

 

Cene na enoto v predračunu v celoti krijejo vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo tega naročila, 

vključno s stroški pripravljalnih in pomožnih del, vključno z obratovalnimi stroški, s stroški za izdelavo 
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potrebne dokumentacije za kvalitetni pregled in primopredajo izvedenih del, kakor tudi stroške, ki niso 

navedeni v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, vendar morajo biti v njih zajeti, kot sledi: 

  

• stroški vseh predhodnih, pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del,  

• vse potrebne izmere, 

• ves pritrdilni, vezni material in ustrezne podkonstrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih 

profilov za izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, 

• stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije in vzorcev, 

• obratovalni stroški ( elektrika), 

• stroški zavarovanj gradbišča ter zavarovanje škode, povzročene tretjim osebam, vse za 

običajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije pri pooblaščeni zavarovalni 

družbi, 

• stroški odprave morebitnih poškodb in škode na objektu, 

• stroški ukrepov za preprečitev požara na objektu, 

• stroški bančnih garancij, dovoljenj in soglasij, vključno s podaljšanji veljavnosti, 

• stroški izdelave detajlnega terminskega plana, 

• stroški prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali sprememb dokumentacije, zahtev naročnika 

ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov, 

• stroški postavitve delovnih pripomočkov in eventualnih zastojev, 

• stroške poskusnega obratovanja, funkcionalnih preizkusov naprav in opreme, nastavitev in 

umerjanj, meritev s strani pooblaščenih organizacij in pridobitev ter predložitev potrdil o 

brezhibnem delovanju, 

• stroški dokumentacije v treh izvodih: dokazila o kvaliteti izvedenih del s certifikati, izjavami o 

skladnosti (lastnostih) in ustreznosti vgrajenih materialov, naprav in opreme, vseh potrebnih 

poročil, potrdil, garancij za izvedena dela in opremo, ki jih zahteva nadzorni organ ali naročnik, 

• stroški varovanja objekta v času med montažo pohištvene opreme, 

• stroške sprotnega in končnega finalnega čiščenja prostorov z vsemi transporti in deponijami, 

• stroške izdelave, montaže in demontaže potrebne zaščite delov objekta, 

• stroški sestankov, sodelovanja in koordinacije s predstavnikom naročnika, uporabnika,  

• stroški za odpravo pomanjkljivosti in stroški sodelovanja na kvalitetnih pregledih, primopredaji 

in končnem obračunu. 

 

8. člen  

 
Dobavitelj bo opravljena dela obračunaval s končno obračunsko situacijo, ki jo izstavi po uspešno 
opravljeni primopredaji del. 
 

Dobavitelj mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim 

Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Račun se mora sklicevati na številko 

pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. 

 

Rok plačila računa je 30. (trideseti) dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa oziroma v skladu 

z veljavnim zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, in sicer na dobaviteljev transakcijski 

račun, ki je vsakokrat naveden na računu. 
 

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka 

sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovnik. 

 

9. člen 

Končni obračun za dobavo in montažo pohištvene opreme se pripravi po uspešni primopredaji, ki jo 
izvedejo pooblaščeni predstavniki naročnika in dobavitelja, komisijsko z zapisnikom. 
 
Izvajalec mora takoj (najkasneje v 10 dneh) po potrditvi končnega obračuna in pred dokončnim plačilom 
naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo (ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za 
odpravo napak v garancijskem roku, v zahtevani obliki iz razpisne dokumentacije, v višini 5 % (pet 
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odstotkov) od končne obračunske vrednosti (z vključenim DDV), z veljavnostjo 30 dni dalj, kot je 
garancijska doba 5 let po uspešno opravljenem prevzemu del.  
 

 

V. ROKI  

10. člen 

Dobavitelj se zaveže, da bo z dobavo in montažo opreme, ki je predmet te pogodbe, pričel takoj po 
sklenitvi pogodbe in po uvedbi v delo in jih dokončal v roku 45 koledarskih dni. 
 
Šteje se, da je dobavitelj končal vsa dela v pogodbenem roku, če je izvedel vsa pogodbeno dogovorjena 
dela, odpravil vse pomanjkljivosti iz zapisnikov kvalitetnih in količinskih pregledov in uspešno predal in  
naročnik prevzel montirano opremo. 
 
Če dobavitelj iz razlogov, ki niso na strani naročnika, zamuja z deli glede na terminski plan več kot 20 dni, 
lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo del in obračuna izvedena dela ter odstopi od 
pogodbe s pisno izjavo, poslano priporočeno s povratnico na naslov dobavitelja. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta kritične časovne točke določili s potrditvijo izvedbenega 
časovnega načrta. 
 
Dobavitelj bo delo organiziral, koordiniral in izvajal tako, da bo predmet izpolnitvenega ravnanja opravljen 
najkasneje v roku, določenim s predmetno pogodbo. 
 
Naročnik bo omogočil izvajalcu pravočasno vse potrebno za izvedbo pogodbenih del, pred pričetkom 
izvajanja del. 
 

11. člen 

Rok dokončanja del po tej pogodbi se lahko spremeni samo zaradi okoliščin, ki so nastale po sklenitvi 
pogodbe in jih dobavitelj ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti. 
 
Pogodbeni dogovorjeni roki se lahko podaljšajo: 
- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika; 
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in niso posledica krivdnega ravnanja 
pogodbenih strank. 
 
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora dobavitelj 
opozoriti naročnika pisno. 
 
Med okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena ne štejejo tveganja, ki izvirajo iz poslovanja dobavitelja, 
ravnanja tretjih, s katerimi je dobavitelj v poslovnem razmerju, naravni dogodki, ki bi jih dobavitelj moral 
predvideti oziroma bi moral obvladati njihove negativne posledice. 
 

12. člen 

Pogodbeni stranki se sporazumno dogovorita, da bo dobavitelj v roku 8 dni od podpisa pogodbe izročil 
naročniku podroben izvedbeni časovni načrt, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke. Časovni 
načrt zajema podroben načrt izdelave in dobave pohištvene opreme, montažnih del opreme ter izvedbe 
kvalitetnega pregleda, primopredaje del in končnega obračuna. 

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 

13. člen 

Dobavitelj je seznanjen, da se montaža izvaja v objektu, ki je v funkciji ter v fazi zaključnih GOI del, zato je 
dolžan z udeleženci uskladiti način izvedbe, tako da bo delovni proces čim manj moteč. Stroški morebitnih 
zastojev v zvezi z izvajanjem te pogodbe so zajeti v pogodbeni ceni. 
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14. člen 

Dobavitelj mora imeti ves čas dobave in montaže pohištvene opreme na voljo kadre, ki izpolnjujejo vse 
naročnikove zahtevane pogoje, na podlagi česar je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta 
pogodba. 
 
Dobavitelj je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju te pogodbe. Dobavitelj 
mora naročniku ob vsaki spremembi predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost 
kadra. Kot sprememba se štejejo morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra, kot tudi morebitni 
dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve. 

 

15.  Člen 

 

 
Dobavitelj se zaveže da bo najkasneje v roku 8 (osem) delovnih dni po podpisu pogodbe predložiti 
naročniku: 
• sklep oziroma odločbo o imenovanju odgovornega vodje, ki vsebuje tudi pooblastilo za izvajanje 
primopredaje izvedenih del, obračuna izvedenih del in končnega obračuna izvedenih del 
• detajlni terminski in finančni plan izvedbe del in dogovoril organizacijo montaže opreme; 
• finančno zavarovanje oz. bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10 % 
pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo 60 dni dalj, kot je pogodbeni rok za dokončno izvedbo 
posla, skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije. 
 
 

16. člen 

Dobavitelj se zavezuje, da bo: 

 dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna 
denarna nadomestila; 

 svoje pogodbene obveznosti izvajati brezhibno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način 
v okviru naročnikovih specifikacij; 

 izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih, 

 omogočal ustrezen nadzor naročniku, 

 za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobil pisno soglasje naročnika, 

 pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju del, 

 ščitil interese naročnika. 

 da bo pred pričetkom izvedbe pogodbe dogovorjenih del poskrbel za ustrezne ukrepe in dejavnosti, 
skladne z veljavnimi gradbenimi predpisi: 

- organiziral izvajanje del tako, da ne bodo ovirane dejavnosti oz. delovni procesi naročnika in ne bodo 
ogroženi varnost objekta, obiskovalci objekta, tretje osebe, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji 
objekti in okolje; 
- upošteval zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito 

 - zagotavljal varnost in zdravje pri delu, - za posledice morebitne opustitve ukrepov in pravil 
dobavitelj prevzema polno odgovornost; upošteval kvalitetnejšo rešitev, če pride v razpisni 
dokumentaciji do nasprotij (popis - grafična rešitev); 

 da bo še pred izvedbo pogodbenih del predložil nadzorniku ali projektantu ustrezno delavniško 
dokumentacijo in vzorce le-teh na vpogled in odobritev; 

 dobavil in vgrajeval v objekt elemente v obliki in kvaliteti, ki sta potrjeni s strani nadzornika ali 
projektanta; 

 da bo v primeru, da naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo 
neprimernega ali necertificiranega materiala oziroma proizvodov ali odstopanje od terminskega 
plana, takoj in brez zadržkov saniral nekvalitetna dela ter nadoknadil zamudo; 

 dela izvajal v dogovoru z uporabnikom oz. naročnikom, ter pred posegi, ki motijo delovni proces 
uporabnika o tem obvestil in se ustrezno dogovoril z uporabnikom; 

 poskrbel za ustrezno zaščito objekta in notranjih prostorov z opremo ipd. pred morebitnimi 
poškodbami, ki bi nastale v času izvajanja del. Nastalo škodo iz te točke je dobavitelj dolžan 
odpraviti, popraviti oz. poravnati na lastne stroške; 

 sodeloval pri kvalitetnem pregledu izvedenih del in pri primopredaji ter seznanil naročnika oz. 
uporabnika z uporabo in vzdrževanjem opreme; 

 pri končnem obračunu predal naročniku garancije oz. garantne listine, dokazno dokumentacijo o 
kvaliteti materialov in izvedenih del: izjave o skladnosti (lastnostih) certifikati, navodila za 
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obratovanje in vzdrževanje, vse na svoje stroške  ter sodeloval pri zapisniku končnega obračuna; 

 da bo ob izvedbi uspešnega končnega obračuna izvedenih del, kot jamstvo za odpravo napak, 
reklamiranih v garancijski dobi, izročil naročniku zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v 
garancijski dobi, z veljavnostjo 30 dni dalj kot je jamčevalni rok 5 let od primopredaje izvedenih del v 
višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV; 

 v primeru zahteve naročnika zamenjati odgovornega vodjo ali posameznika iz operative, če le ti ne 
bi upoštevali zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornega organa ali malomarno in nekvalitetno 
izvajali dela. 

 v primeru zamujanja rokov, predložil pisne ukrepe in zagotovil izvedbo za dokončanje pogodbenih 
del v roku. 

 

17. člen 

 
Dobavitelj mora imeti v skladu z določili 33. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/2002 
in nadaljnje spremembe; ZGO-1) ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki 
bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. 

 
 

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

18. člen 

Naročnik se zaveže, da bo: 

 dal izvajalcu na razpolago priključek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del; 

 predal izvajalcu pravočasno dostope do prostorov, kjer bo montiral pohištveno opremo; 

 dal na razpolago dobavitelju vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti 
obseg del potrebne; 

 sodeloval z dobaviteljem tako, da se prevzeta dela opravijo pravočasno in v obojestransko 
zadovoljstvo; 

 tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv 
na montažo opreme; 

 uredil plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. 
 
 
 

VIII.  ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

19. člen 

 

Dobavitelj mora naročniku predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer ob 

podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 8 (osem) delovnih dni od obojestranskega podpisa pogodbe, 

v višini 10 % (deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV.  

 

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 60 (šestdeset) dni po 

preteku roka za dokončno izvedbo posla. 

 
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta in količina, 
bo moral dobavitelj temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost. 

 

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če dobavitelj: 

- ne po pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 

- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 

- bo prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti, določene v pogodbi. 

 

V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno 
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obračuna pogodbena kazen na način, določen v tej pogodbi, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve. 
 
 

IX. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

20. člen 

Dobavitelj mora takoj oz. najkasneje v 8 delovnih dneh po potrditvi končnega obračuna in pred dokončnim 
plačilom naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo ali ustrezno finančno zavarovanje pri 
zavarovalnici, za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5% (pet odstotkov) od končne obračunske 
vrednosti (z vključenim DDV), z veljavnostjo z veljavnostjo 30 dni dalj, kot je garancijska doba 5 let po 
uspešno opravljenem prevzemu del. 
 
Zavarovanje mora biti skladno z Obrazcem zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-
758. 
 
Če se zavarovanje ne izroči v roku po tej pogodbi, se unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti in se zadrži plačilo končne situacije. 
 
Zavarovanje mora biti brezpogojno in unovčljivo na prvi pisni poziv. Če izda banka ali zavarovalnica 
zavarovanje z izjavo kot npr., da bo izdala zavarovanje v skladu s svojo poslovno politiko in podobno, 
predstavlja to pogojno izjavo, za katero bo naročnik štel, da ni ustrezna. 
 
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. 
 
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so 
izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje. 
 
 

21. člen 

 
Če se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora dobavitelj odpraviti 
na svoje stroške v primernem roku, takoj po naročnikovem obvestilu o nastali napaki. 
 
Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, ga določi naročnik 
sam. 
 
Dobavitelj je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku in v nujnih primerih takoj, ko je to 
mogoče. 
 
Če dobavitelj 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). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh 
del za kritje svojih manipulativnih stroškov. Če dobavitelj stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, 
lahko naročnik za plačilo stroškov unovči finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijski 
dobi. 
 
Če bi napaka lahko povzročila materialno ali drugo škodo, ali bi bila nevarna za ljudi in premoženje, je 
dobavitelj dolžan odpraviti napako takoj, sicer mora povrniti tudi stroške, nastale zaradi nepravočasno 
neodpravljene napake. 
 
Morebitne skrite napake, se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakona ( Ur. l. RS, št.: 83/01). 
Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. 
 
 

X. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL 

22. člen 
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Kvalitetni in količinski pregled izvedenih pogodbenih del izvajajo pooblaščenci naročnika in dobavitelja do 
pogodbenega roka dokončanja dobave in montaže pohištvene opreme. Dobavitelj mora odpraviti 
pomanjkljivosti iz zapisnikov kvalitetnega pregleda do pogodbenega roka dokončanja del. 
 
Primopredaja izvršenih del izvedejo pooblaščeni predstavniki naročnika in izvajalca komisijsko z 
zapisnikom takoj po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri kvalitetnih pregledih izvedenih del in 
najkasneje v roku 5 dni od pogodbenega roka dokončanja del, pri čemer morajo biti vsa dela kvalitetno 
izvedena, služiti svojemu namenu, prostor in okolica morajo biti nepoškodovani in očiščeni ter povrnjeni v 
prvotno stanje.  
 
Če dobavitelj ne odpravi pomanjkljivosti iz zapisnikov v sporazumno dogovorjenem roku, jih je po načelu 
dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun dobavitelja. Pokritje teh stroškov lahko 
naročnik obračuna pri končnem obračunu. 
 

XI. POGODBENA KAZEN 

23. člen 

Če pride dobavitelj po svoji krivdi v zamudo pri izvajanju montaže po terminskem planu, ki je sporazumno 

dogovorjen, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 10%o 
(deset promilov) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni 
lahko znaša največ 5% (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar lahko naročnik obračuna 
izvajalcu pri končni situaciji. 
 
Naročnik in dobavitelj 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. 
 

XII. VARNOSTNE DOLOČBE 

 

24. člen 

Dobavitelj je dolžan ohraniti kot zaupne in trajno varovati podatke, ki jih pridobi oziroma za katere izve 

med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Dobavitelj podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v 

komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam. 

 

Pogodbenima strankama ni dovoljena uporaba osebnih podatkov oziroma podatkov, ki predstavljajo 

davčno tajnost in za katere izvesta pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v drug namen, ki ni izrecno 

določen s pogodbo oziroma neposredno povezan z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti. 

Pogodbeni stranki sta dolžni zagotoviti zavarovanje navedenih podatkov v skladu z veljavnim zakonom o 

varstvu osebnih podatkov in zakonom o davčnem postopku in drugimi predpisi, ki urejajo področje 

varovanja osebnih podatkov in davčne tajnosti. Dobavitelj je dolžan zagotoviti ustrezne ukrepe za 

varovanje navedenih podatkov s svojimi notranjim aktom. 

 

25. člen 

Dobavitelj brez soglasja in pisnega pooblastila naročnika nepooblaščenim osebam ne sme posredovati 

informacij  v zvezi izvršenimi deli po tej pogodbi. 

 

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

26. člen 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, 

ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge stranke predstavniku ali posredniku naročnika 

ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za 

pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora 
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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 stranki pogodbe ali 

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 

 

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem 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. 

 

27. člen 

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku na njegov poziv v roku 8 (osmih) dni od poziva posredoval 

naslednje podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, 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. 

 

XIV. SKRBNIKI IN POOBLAŠČENE OSEBE POGODBE 

28. člen 

Skrbnik te pogodbe je na strani naročnika je g./ga. ______________________ in na strani izvajalca g./ga. 

_______________________. 
 

Odgovorni vodja za operativno izvedbo pogodbenih del je g./ga. ____________________. 
 
 
 
 

29. člen 

Naročnik je izbral za pooblaščenega izvajalca gradbenega nadzora (ki obsega nadzor montaže 
pohištvene opreme) podjetje ……………………………………., ki je za izvajanje nadzora imenovalo 
odgovornega nadzornika ……………………………………... 
 
Nadzornik je s strani naročnika pooblaščen in zadolžen za: 

 sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo, 

 odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obračunskih izmer, 

 nadzor nad kakovostjo materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se vgrajujejo, 

 dajanje zahtevkov za dodatne preiskave, 

 nadzor, ali se montaža izvaja po potrjeni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na racionalnosti 
izvedbe in kakovosti gradnje, 

 nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje in zasledovanje plana, 

 kontrolo in potrjevanje primopredajnega zapisnika, zapisnika končnega obračuna in situacij izvajalca 
in podizvajalcev, 

 koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za izvajanje 
del, 

 pregledovanje in potrjevanje analiz cen ter predračunov predloženih s strani izvajalca za nujna 
dodatna in/ali pozneje naročena dela, 

 nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku. 
 
 
 

XV. ODSTOP OD POGODBE 

30. člen 
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Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če dobavitelj 

 ne bi pričel z dobavo in montažo pohištvene opreme v pogodbenem roku; 

 ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete, in ne bi vzpostavil kvalitete niti v naknadnem roku, 
ki ju ga določi naročnik; 

 prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika. 
 

 
Odpovedni rok je 3 (tri) mesece in začne teči naslednji dan po prejemu odstopa. Odstop mora biti pisen. 
 
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od 

pogodbenih strank. Odpovedni rok je v tem primeru 1 (en) mesec. V primeru uveljavljanja skrajšanega 

odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s 30 

(trideset) dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti. 

 

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 

pogodbe o izvedbi javnega naročila. 

 

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, 

odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: 

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja, 

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik 

moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v 

postopku javnega naročanja, 

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske 

unije – PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče 

Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu. 

 

XVI. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 

31. člen 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter prične veljati, ko dobavitelj v skladu z 

določili te pogodbe izroči naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

Rok za dokončanje del po tej pogodbi je 45 dni od obojestranskega podpisa pogodbe in uvedbe v delo. 
 

32. člen 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe 
pogodbeni stranki. Za spremembo skrbnikov te pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi 
stranki. 
 

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. 

Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči 

neveljavno. 

 
 

33. člen 

Za medsebojne obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, kot za druge medsebojne obveznosti, ki v 
pogodbi niso določene, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo področje tega 
javnega naročila. 
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34. člen 

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, spore rešuje 
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

35. člen 

Pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in dobavitelj 1 
(en) izvod. 

 
 

 

 

Ljubljana, dne ____________ 

  

_____________, dne ____________ 

 

Naročnik: 

  

Dobavitelj 

Občina Dobrepolje  

Janez Pavlin, župan 

 

  

 

 

 

 


