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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN – popravek 1

IZVEDBA GOI DEL FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE BRANIK – 3. FAZA

Naročnik:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Predmet javnega naročila:

Izvedba GOI del fekalne in meteorne kanalizacije
Branik – 3 faza

Zap. št. javnega naročila:

JN001656/2016-W01
JN001656/2016-K01

Vrsta postopka za oddajo JN:

Postopek oddaje naročila male vrednosti

z

dne

29.3.2016,

popravek

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil RS pod št. JN001656/2016-W01 in na
spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si.
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1. POPRAVEK SE NANAŠA OBR-15 (POGODBA)
Zadnji stavek 2. odstavka 29. člena pogodbe se spremeni tako, da se glasi » Kot datum
sklenitve pogodbe se šteje datum, ko zadnja pogodbena stranka podpiše pogodbo«.
V 29. člen se doda nov tretji odstavek, ki se glasi » Skladno s 4. odstavkom 67. člena ZJN-3
ta pogodba preneha veljati, če se naročnik seznani, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca ali njegovega podizvajalca.
Sedanji tretji odstavek 29. člena postane četrti odstavek.
ŽUPAN
Matej Arčon
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ČISTOPIS POGODBE (OBR-15)
MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa župan
Matej Arčon, v nadaljnjem besedilu: naročnik
matična številka: 5881773, davčna številka: SI 53055730
in
v nadaljnjem besedilu: izvajalec
matična številka:
ID za DDV:
TRR št.
sklepata naslednjo
GRADBENO POGODBO
»Izvedba GOI del za izvedbo GOI del fekalne in meteorne kanalizacije Branik–faza 3«
«
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
je naročnik, skladno z Navodilom Mestne občine Nova Gorica o uporabi obrazcev in
vodenju evidenc, izdal zahtevek za izdajo pogodbe številka …………………………..,
da so sredstva za izvedbo pogodbe zagotovljena na proračunski postavki številka
07.084 kanalizacija Branik.
PREDMET POGODBE
2. člen
Naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela »Izvedba GOI del za izvedbo GOI
del fekalne in meteorne kanalizacije Branik–faza 3«. V tej pogodbi navedeni izvajalec je bil
izbran kot najugodnejši ponudnik za razpisana dela v postopku javnega
naročila………………………..
3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela, to je gradbena dela, izvedel kakovostno in s
skrbnostjo strokovnjaka in dobrega gospodarja, v obsegu, kot je razvidno iz izvajalčeve
ponudbe št. …………z dne ………………..
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Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca z vsemi prilogami, ki
sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
Izvedba del po tej pogodbi zajema vsa pripravljalna, zaključna, pomožna, spremljajoča in
transportna dela ter uporabo vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno s
pomožnimi konstrukcijami, odri, izdelavo varnostnega načrta, koordinacijo varstva pri delu in
podobno, kar vse je vkalkulirano v osnovnih cenah po predračunu.
4. člen
Izvajalec bo dela izvedel na osnovi:
- ponudbenega predračuna, ki ga je predložil s ponudbo št……….z dne ……………;
- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
- pisnega tolmačenja odgovornega nadzornika in odgovornega vodje projekta v primeru
nejasnosti;
- zakonov in predpisov s področja graditve objektov, varstva pri delu in varstva pred
požarom, tehničnih predpisov, normativov in standardov, ki urejajo izvajanje
pogodbenih del.
POGODBENA VREDNOST DEL
5. člen
Cena pogodbenih del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št …………… z dne
…………………. v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša:
Ponudbena cena
DDV 22%

€
€

SKUPAJ (z DDV)

€

z besedo: ………………………………..
Skupna pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva do konca pogodbenih del.
V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih z
izročeno dokumentacijo. Izvajalec je dolžan izvesti tudi dela, ki z izročeno dokumentacijo niso
predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna
za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta (nujna nepredvidena dela).
Izključen je morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na pogodbeno vrednost.
Izvajalec je dolžan z objekta in zemljišča odstraniti vse pri delu nastale ruševine, demontirane
predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje ter končno očistiti
objekt, kar je vse všteto v pogodbeno vrednost iz prvega odstavka tega člena.
V ponudbenih cenah so prav tako zajeti stroški izdelave dokazila o zanesljivosti ter izdelava
navodil za obratovanje in vzdrževanje z vsemi potrebnimi meritvami.
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POGODBENI ROKI
6. člen
Izvajalec se obvezuje z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del pričeti takoj po podpisu
pogodbe in uvedbi v delo in jih dokončati v obdobju ……………… koledarskih dni.
Rok pričetka del se šteje z dnem uvedbe v delo, ko je pogodba obojestransko podpisana,
naročnik pa izroči izvajalcu gradbišče. Rok dokončanja pomeni predano dokazilo o
zanesljivosti objekta, predaja gradbenega dnevnika, predaja navodil za obratovanje in
vzdrževanje s potrebnimi meritvami, ustrezen geodetski posnetek izvedenega stanja in
dokumentacija potrebna za vris izvedenih del v kataster gospodarske javne infrastrukture ter
uspešno izveden interni komisijski pregled.
Roki se lahko spremenijo le v primeru, da prekinitev izvajanja del upravičeno zahteva naročnik
ali zaradi višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene
roke pa morata potrditi naročnik in izvajalec. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za
podaljšanje roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki
kot aneks k tej pogodbi.
OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA
7. člen
Izvajalec bo obračunal izvršena dela s končno situacijo.
Naročnik bo pogodbena dela plačal 30. dan po uradno prejeti in od nadzornega organa potrjeni
končni situaciji.
V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite
zamudne obresti.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
9. člen
Naročnik se obvezuje:
- predati izvajalcu ustrezno dokumentacijo za izvedbo del,
- takoj po podpisu pogodbe uvesti izvajalca v delo z vso razpoložljivo dokumentacijo in
informacijami, ki so potrebne za realizacijo investicije. Izvajalec je uveden v delo, ko je
pogodba obojestransko podpisana, naročnik pa izroči izvajalcu gradbišče,
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in
kvalitetno,
- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti,
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- izpolniti plačilne obveznosti po tej pogodbi.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
10. člen
Izvajalec se obvezuje:
- v skladu z veljavnim Zakonom o graditvi objektov zagotoviti pogoje za začetek izvajanja del,
- prevzeta dela izvršiti v pogodbenem roku, strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z
veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in ostalimi pogoji iz razpisa in pogodbe;
- zagotoviti stalno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču oziroma objektu,
- sodelovati s pooblaščenim zastopnikom naročnika ter upoštevati njegove ekonomske in
tehnične pogoje,
- zagotoviti koordinatorja iz varstva pri delu,
- dajati potrebna pojasnila in po potrebi reševati probleme, nastale na objektu, pri čemer
morajo biti vse rešitve izvedene na osnovi pisnega soglasja nadzornega organa;
- prevzeti stroške pripravljalnih del, organizacije, prijave, ureditve in čuvanja gradbišča (glede
na organizacijo gradbišča zagotoviti tudi 24 urni nadzor), tudi v primeru prekinitve del ter
izdelave gradbiščne table, ustrezno zavarovati gradbišče in temu ustrezno urediti in
zavarovati dostop do objekta. Stroški za ureditev gradbišča, vključno s komunalnimi priključki,
so zajeti v ceno pogodbenih del in se v nobenem primeru ne plačujejo posebej;
- prevzeti stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo
in montažo;
- za vgrajene materiale, naprave ter izvedena dela predložiti naročniku in nadzoru predpisane
ateste, certifikate, meritve in dokazila, ki so zahtevana ter jih predati naročniku, prav tako pa
tudi izročiti vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (garantni listi, ipd), navodila
za obratovanje in vzdrževanje del, ju ustno in pisno seznaniti z vgrajenimi napravami ter
predložiti vse sheme, navodila in druge dokumente za uporabo in vzdrževanje objekta (vsi tuji
dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik in nostrificirani od pooblaščene institucije);
- da bo na zahtevo naročnika pri pristojni organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne
preiskave materiala. Če bo preiskava pokazala neustreznost materiala ali izvedenih del, nosi
stroške takih preiskav izvajalec, sicer pa naročnik;
- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo,
v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;
- da bo pred naročilom predložil naročniku, odgovornemu vodji projekta in odgovornemu
nadzorniku vzorce materiala z ustrezno dokumentacijo, ki ga bo vgradil ali montiral, na
vpogled in pisno potrditev;
- prevzeti stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega
transporta na gradbišču;
- med gradnjo skrbeti, da ne poškoduje komunikacij in drugih objektov, ki bodo med gradnjo
v funkciji gradbišča, ter sproti vse morebitne poškodbe sanirati;
- zaščititi vsa izvršena dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami;
- redno voditi gradbiščno dokumentacijo, ki je zahtevana po Zakonu o graditvi objektov in
Pravilniku o gradbiščih;
- izvršiti zavarovanje gradbišča (objektov, del in ljudi) za čas od začetka del do prevzema in
izročitve objekta s sklenitvijo ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblaščeni zavarovalni
družbi;
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- med izvajanjem del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva
pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, kakor tudi za posledice njihove morebitne opustitve
prevzeti polno odgovornost;
- z vpisom v gradbeni dnevnik in pisno izjavo nemudoma obvestiti pooblaščenega zastopnika
naročnika, da je pogodbena dela dokončal;
- samo s soglasjem naročnika zamenjati morebitne podizvajalce, ki morajo izpolnjevati vse
pogoje iz razpisne dokumentacije za podizvajalce;
- na svoje stroške umakniti oz. odstraniti z gradbišča odpadni in preostali material, opremo in
delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil; urediti okolico in ceste, ki jih je
uporabljal in vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal.
V primeru, da izvajalec teh del ne opravi, to izvrši naročnik na stroške izvajalca. Prav tako je
izvajalec dolžan grobo čistiti gradbišče ter odstranjevati embalažo in druge nevarne ovire
sproti, oziroma vsak dan po zaključku del.
Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki jo s svojo dejavnostjo povzroči tretji osebi.
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in je spoznal vse rizike, ki bodo spremljali
delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in
okoliščine za pravilno izvedbo del.
11. člen
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah
naslednjih informacij:
- o spremembah podizvajalcev ter delov javnega naročila, ki jih je dal v podizvajanje;
- o kontaktnih podatkih in zakonitih zastopnikih podizvajalcev,
- izpolnjenih ESPD podizvajalcev v skladu z 79. členom Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 91/15 – ZJN-3) ter
- zahtevah podizvajalca za neposredno plačilo
ter naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v
izvajanje javnega naročila in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve
novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in četrte alineje iz tega odstavka.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne vsakega podizvajalca
tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik
lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi,
če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik bo zavrnil predlog,
če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Neposredno plačilo podizvajalcu je skladno z ZJN-3 obvezno le, če podizvajalec v skladu in
na način določen v 2. in 3. odstavka 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo.
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Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjene situacije neposredno
plačuje naslednjemu/im podizvajalcu/cem:
- _________________ (firma, sedež, matična in davčna številka ter TRR podizvajalca).
Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
______________ v vrednosti _______brez DDV.. Navedeni podizvajalec soglaša, da
naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.
-

_________________ (firma, sedež, matična in davčna številka ter TRR podizvajalca).
Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
______________ v vrednosti ___________brez DDV. Navedeni podizvajalec soglaša,
da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

V primeru neposrednih plačil podizvajalcem mora izvajalec svoji situaciji priložiti račun ali
situacijo podizvajalca, ki ju je predhodno potrdil.
12. člen
Izvajalec zagotavlja, da podizvajalci iz prejšnjega člena ne zahtevajo neposrednega plačila.
Zato se izvajalec zavezuje, da bo najkasneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslal
naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcev iz prejšnjega člena, da so
podizvajalci prejeli plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.
13. člen
Izvajalec se zaveže, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje v
desetih koledarskih dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku, kot zavarovanje za dobro
izvedbo del, bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje z veljavnostjo do …………………. ,
unovčljivo na prvi poziv v višini 10% končne pogodbene cene (z DDV) po vzorcu iz
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
V primeru, da izvajalec v postavljenem roku finančnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka
ne dostavi, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe .
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da
izvajalec pogodbenih del ne bi opravil dobro, kvalitetno, pravočasno ali bi od pogodbe odstopil
med izvedbo, kar pomeni tudi opustitev izvajanja del.
POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI IN NADZOR
14. člen
Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je: Zoran Ušaj,
Odgovorni nadzornik naročnika je: ……………………….
Izvajalec določa za svoje zastopnike:
 pooblaščeni zastopnik je: …………………………….
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Pooblaščeni zastopnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se
nanašajo na dela po tej pogodbi.
SPREMEMBE MED IZVAJANJEM DEL
15. člen
Izvajalec se zavezuje izvesti tudi vsa poznejša dela, ki mu jih bo pisno naročil pooblaščeni
zastopnik naročnika s tem, da bodo cene in ostali pogoji za izvedbo teh poznejših del na
nivoju enotnih cen iz ponudbe izvajalca.

GARANCIJA, ODŠKODNINE IN POGODBENA KAZEN
16. člen
Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del po uspešnem prevzemu del.
Izvajalec jamči:
- da bo pri gradnji uporabil samo atestirane materiale ustrezne kvalitete in sodobne metode
postopkov,
- da bodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe kompletne in tehnično brezhibne.
17. člen
Garancijska doba za odpravo napak v garancijski dobi znaša v skladu s ponudbo izvajalca dve
leti.
18. člen
Izvajalec je dolžan najkasneje ob primopredaji izvedenih del predložiti pooblaščenemu
zastopniku naročnika finančno zavarovanje v višini 5 % končne pogodbene vrednosti (z DDV),
po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer kot garancijo za odpravo
napak, če se bodo pojavile v garancijskem roku. To zavarovanje mora veljati vsaj še 30 dni
po preteku garancijskega roka.
Naročnik je pooblaščen unovčiti finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka za stroške, ki
jih je imel v zvezi z odpravo napak, ki so se pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv
izvajalec ni pravočasno odpravil v skupno določenem roku.
19. člen
V primeru prekoračitve s pogodbo dogovorjenega roka za izvedbo del se izvajalec obveže
plačati pogodbeno kazen v višini 0,5% pogodbene vrednosti (vključen je DDV) za vsak dan
prekoračitve roka, vendar ne več kot 10% pogodbene cene z DDV.
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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.
PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN
20. člen
Po obvestilu izvajalca, da so pogodbena dela dokončana, je pooblaščeni zastopnik naročnika
dolžan v roku 10 dni prevzeti izvršena dela. Za primopredajo se sestavi komisija predstavnikov
naročnika, izvajalca ter odgovornega nadzornika, ki zapisniško prevzame dela.
Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena
dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme
naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun, za stroške pa se
poplača iz zavarovanja za dobro izvedbo del.
V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti ob prevzemu se izvajalcu določi nov rok za njihovo
odpravo. Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvršena dela
in izvrši primopredajo, ter pristopi h končnemu obračunu.
ODSTOP OD POGODBE
21. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:
- iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi,
- v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo
pravočasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako
ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in
ima za posledico večjo materialno škodo.
22. člen
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe in unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo del:
- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih
obveznosti, kot tudi v primeru, da je zoper izvajalca pričet postopek zaradi insolventnosti,
- če izvajalec po svoji krivdi v roku 10 dni od uvedbe v delo ne prične z deli,
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega podrobnega plana
napredovanja del več kot 30 dni, oziroma, če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in
je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik,
- če izvajalec preneha z deli na gradbišču (zaprtje gradbišča) za več kot sedem (7) zaporednih
dni,
- iz drugih razlogov, navedenih v tej pogodbi.
Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti.
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23. člen
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko
je dal naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni,
naročnik pa niti v tem roku ni izpolnil svojih obveznosti.
24. člen
Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti
nasprotni stranki, najkasneje v roku 5 dni po nastanku razlogov, zaradi katerih odstopa od
pogodbe.
Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico.
REŠEVANJE SPOROV
25. člen
Morebitne spore bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. V primeru, da sporov ne bi
mogli rešiti sporazumno, le-te rešuje pristojno sodišče v Novi Gorici.
PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO
26. člen
Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke
(torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja),
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal
kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla iz te pogodbe; ali
- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe;
ali
- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali
organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma
posredniku.
27. člen
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Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZIntPK.
OSTALE DOLOČBE
28. člen
Pogodbeni stranki bosta glede sprememb te pogodbe sklenili pisni aneks k pogodbi.
Ta pogodba se lahko spremeni:
- v primerih, ki so določeni v tej pogodbi,
- v primeru zamenjave ali imenovanja novega podizvajalca,
- v primerih iz 95. člena ZJN-3,
- v primerih izvedbe nujnih nepredvidenih ali pozneje naročenih del,
- v primeru nepredvidenih okoliščin.
29. člen
Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja
predložiti v roku 10 (deset) dni od sklenitve pogodbe:
- garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del
- usklajen in potrjen terminski in finančni plan s strani naročnika
Če izvajalec ne bo izpolnil obveznosti iz prejšnjega odstavka, bo naročnik odstopil od pogodbe
in unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru pa pogodba
učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum ko zadnja
pogodbena stranka podpiše pogodbo.
Skladno s 4. odstavkom 67. člena ZJN-3 ta pogodba preneha veljati, če se naročnik seznani,
da je pristojni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske
ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.
Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda in
izvajalec dva izvoda.
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Matej Arčon

