Pogodba
o IZVEDBI PARKIRIŠČA V VINJAH

ki je sklepata:
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani
MŠ: 5874173000, DŠ: SI81226748
ki jo zastopa mag. Janez Tekavc, župan
(v nadaljevanju: naročnik)
in
Izvajalec1 (ime - firma):
naslov:
MŠ:
DŠ:
(v nadaljevanju: izvajalec)

1

če gre za skupno ponudbo se ti podatki dodajo za vsakega izmed skupnih ponudnikov
Stran 1 od 6

I.

UVODNE DOLOČBE
1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata in se dogovorita:
- da je predmet te pogodbe izvedba »Izvedba parkirišča v Vinjah«
- da je ponudba izvajalca skupaj z ostalimi deli razpisne dokumentacije sestavni del te
pogodbe;
- da je izvajalec dolžan zagotoviti in izvesti vsa dela v skladu z zahtevami predpisov,
standardi, poslovnimi običaji, po načelu največje koristi za naročnika in uporabnike
cest;
- da bo izvajalec izvedel vsa potrebna dela, da zagotovi nemoten promet v času izvedbe
in po zaključku del;
- da izvajalec zagotovi OVD (odgovorni vodja del) za izvedbo predvidene gradnje, ki je
vključena v pogodbeni ceni;
- da izvajalec izdela terminski plan in predloži v potrditev naročniku skladno z razpisnimi
pogoji;
- da mora izvajalec predložiti analize cen in kalkulativne elemente;
- da v primeru razhajanj med to pogodbo in ponudbo ali posameznimi deli te pogodbe
in posameznimi deli ponudbe, velja ureditev, ki je ugodnejša za naročnika.

II.

VREDNOST POGODBENIH DEL
2. člen

Vrednost del po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ____________ z dne
_________________, in znaša:
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV:
Popust: %
SKUPAJ Z POPUSTOM:
DDV:
SKUPNA VREDNOST Z DDV:

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Če je kakšna cena iz ponudbe, ki jo je dal izbrani izvajalec, bolj ugodna za naročnika od cene v
tej pogodbi velja cena iz ponudbe izbranega izvajalca. Če v tej pogodbi ni napisana cena, je pa
napisana v ponudbi velja cena, ki je napisna v ponudbi, če pa cena ni določena v ponudbi, se
smatra, da je upoštevano v cenah ostalih postavk.
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Izvajalec izjavlja, da sprejema izvajanje del upoštevaje pogoje, ki veljajo na objektu in ostale
pogoje dela. Izvajalec se odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev
za delo, nepopolnega ali neustreznega opisa dela 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 trpelo izvajanje interventne službe. Izvajalec za izvedbo
interventne službe ni upravičen obračunati nobenih dodatnih stroškov.

III.

ROK DOKONČANJA DEL
3. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih
(10) dni po sklenitvi te pogodbe.
Izvajalec se zaveže izvesti vsa pogodbena in dodatna naročena dela po terminskem planu, ki
ga bo potrdil naročnik, tako da bodo dela končana, projekt izvedenih del pa izročen naročniku
najkasneje do _________ (oziroma v 20 koledarskih dni od podpisa pogodbe in uvedbe v delo).
IV.

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
4. člen

Izvajalec bo obračun del izvajal mesečno ter obračun utemeljil z ustreznimi pisnimi dokazili,
ki bodo izkazovali izvedbo količine in vrste del, ki je predmet tega naročila.
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po: cenah za enoto iz predračuna in po
dejansko izvršenih količinah.
Naročnik ima pravico do pregleda obračuna ter sme v primeru dvoma v pravilnost obračuna
od izvajalca zahtevati dodatna pojasnila in dokaze.
Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
Rok plačila je 30 dni od dneva potrditve obračunske situacije, pod pogojem, da je obračunska
situacija nesporna.

-------------------------------------------------------------------------------------------(če izvajalec nastopa s podizvajalci)

5. člen
Poleg izvajalca pri izvedbi del sodeluje tudi naslednji podizvajalec:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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(firma, naslov, kraj, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

6. člen
Izvajalec je dolžan k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjeni račun oziroma
situacijo za opravljeno delo podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalcu, ki je
v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun oziroma situacijo, plača
neposredno.
V.

ZAVAROVANJE
7. člen

Izvajalec je dolžan ob podpisu pogodbe naročniku izročiti podpisano bianco menico s
pooblastilom za izpolnitev in unovčenje višini 10% pogodbene cene z DDV, s katero jamči za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik je upravičen unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menica):
- v primeru zamude z deli ali
- v primeru povzročanja škode na gradbišču ali tretjih stvareh ali
- v primeru nekakovostno ali nepopolno izvedenih del ali
- v primeru, da izvajalec najkasneje od primopredaji ne predloži bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.
Menica se izvajalcu vrne, ko predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski
dobi.
Izbrani ponudnik mora kot varščino za odpravo napak v garancijskem roku izročiti naročniku
ob primopredaji del brezpogojno originalno bančno garancijo v višini 5 % pogodbene vrednosti
vključno z DDV, s katero banka jamči, da bo na prvi poziv plačala naročniku znesek garancije v
primeru, da izvajalec v garancijski dobi v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi napak ter
morebitne škode, ki je nastala na objektu ali drugih stvareh ali osebah zaradi napak, z
veljavnostjo, ki je enaka garancijskemu roku povečanemu za 60 dni.
8. člen
Garancijski rok za izvedena dela in vgrajen material je 10 let od prevzema del.

VI.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
9. člen
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Izvajalec del zagotavlja, da bo vso javno ali zasebno lastnino, ki je bila zaradi izvajanja
predmetnih del ali zaradi napak gradnje poškodovana ali uničena, vrnil v prvotno stanje,
oziroma, da bo poravnal škodo.
Izvajalec odgovarja naročniku in tretjim osebam za vso škodo, ki jo povzroči s svojim
delovanjem ali z opuščanjem izvajanja interventne službe.
10. člen
Naročnik lahko odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec tudi po opozorilu
naročnika nadaljuje s kršenjem svojih obveznosti.

VII.

POGODBENA KAZEN
11. člen

Izvajalec je dolžan za vsak dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 %
skupne pogodbene vrednosti z DDV.
VIII.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK
12. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika je:
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je:
IX.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
13. člen

Pogodba ali posamezno določilo pogodbe je nično, če kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
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X.

SOCIALNA KLAVZULA
14. člen

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
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

XI.

KONČNE DOLOČBE
15. člen

Spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne le, če sta stranki o njih sporazumni in so
sklenjene v pisni obliki.

16. člen
Stranki bosta spore iz te pogodbe skušali reševati sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za
spore iz te pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, ki odloča po pravu
Republike Slovenije.
17. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

18. člen
Ta pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

Št. _______________
V Dolu, ___.___. 2017

Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc, župan
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Izvajalec2:

ime - firma, ime zakonitega zastopnika, podpis in žig
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