Sprememba - Razpisni obrazec št. 10
4.SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI, KI BODO SESTAVNI DEL POGODBE

Navodilo:
Ponudnik IZPOLNI OSNUTEK POGODBE,
PARAFIRA VSAKO STRAN OSNUTKA POGODBE
IN SE NA ZADNJI STRANI PODPIŠE

OSNUTEK POGODBE ZA IZDELAVO
IZDELAVA DGD in PZI –
KANALIZACIJA ODPADNIH VODA IZ KRVAVCA
IN VASI AMBROŽ, STIŠKA VAS, RAVNE,
APNO IN ŠENTURŠKA GORA

POGODBENI STRANKI:

INVESTITOR:

Občina Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
ki jo zastopa: župan Franc Čebulj
matična številka: 5874670
ID za DDV: SI14251086
transakcijski račun št. 01212-0100006686 pri Banki Slovenije
zavezanec za DDV: da

in

IZVAJALEC:

ki ga zastopa:
Matična številka:
Davčna številka:
Transakciji račun:
Zavezanec za DDV:

,odprt pri

skleneta naslednjo

P O G O D B O št. 430-08/2018
IZDELAVA DGD in PZI –
KANALIZACIJA ODPADNIH VODA IZ KRVAVCA
IN VASI AMBROŽ, STIŠKA VAS, RAVNE,
APNO IN ŠENTURŠKA GORA

I. PREDMET POGODBE
1. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema Izdelava DGD in PZI – kanalizacija
odpadnih voda iz Krvavca in vsi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora.
Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:


ponudbo št. ………………………… z dne ………. s predračunom izvajalca in vsemi
ostalimi prilogami ponudbe ter
 razpisno dokumentacijo.
Navedena dela so bila podeljena izvajalcu _________________________, kot najugodnejšemu
ponudniku na javnem razpisu, objavljenem na portalu javnih naročil pod št. JN006607/2018 z
dne 24. 09. 2018.
Izbrani izvajalec je bil izbran na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _____________
z dne ___________.

II. POGODBENA VREDNOST DEL
1. člen

Pogodbena vrednost iz prvega člena te pogodbe znaša:
brez davka na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo ________________________)
in
z davkom (22 % DDV) na dodano vrednost _____________ EUR (z besedo
_______________________ ).

Cena je fiksna in nespremenljiva. Ponudba izvajalca št. ______________ z dne _________ je
sestavni del te pogodbe. Cena vsebuje tudi vse materialne stroške za predajo dokumentacije v
zahtevani obliki v osmih izvodih.
Pri uporabi mehanizma obrnjene davčne obveznosti je kupec blaga oziroma prejemnik
storitve tisti, ki mora obračunati in plačati DDV. Dobavitelj od opravljene dobave ne
obračuna DDV, na računu pa mora navesti, da je dobava blaga ali opravljena storitev
predmet obrnjene davčne obveznosti (navedba »Obrnjena davčna obveznost« - 76. a člen
ZDDV).
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018, na
proračunski postavki – 1538 - 420804.

Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo in razpisno ter ponudbeno
dokumentacijo, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino ali zniža pogodbeno
ceno.

III. IZVEDBENI ROK
2. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel s pogodbenimi deli takoj in se jih obvezuje dokončati v roku
12 (dvanajstih) mesecev od podpisa pogodbe.
Izvajalec je dolžan naročniku v roku desetih dni, od podpisa pogodbe, dostaviti:
- izročil naročniku kopijo zavarovalne police ali potrdilo zavarovalnice o sklenjenem
zavarovanju z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije kot jamstvo za
neposredno škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam in izvira iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti in za plačilo škode. Projektantsko
odgovornost je izvajalec dolžan zavarovati za čas do konca gradnje.
Rok zaključka del pomeni, da izvajalec naročniku pridobi gradbeno dovoljenje.
Pogodbeno dogovorjeni roki dokončanja del se ustrezno podaljšajo v naslednjih primerih:
- če naročnik bistveno spremeni navodila za izdelavo dokumentacije, ki jih je izvajalec
dobil med izdelavo,
- če izvajalec ne dobi pravočasno podatkov, potrebnih za izdelavo projektne
dokumentacije
- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika,
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo pridobitev soglasij, smernic in drugo.
Nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, je
izvajalec dolžan pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del,
kar se potrdi s podpisom dodatka (aneksa) k tej pogodbi.

IV. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA
3. člen

Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da je izvajalec projektne dokumentacije dolžan sodelovati
z investitorjem oz. naročnikom tega projekta, in sicer na vseh področjih, ki zadevajo zunanje
izvajalce, kot. npr. upravljalce vodovodov ter ostale sodelujoče soglasodajalce oz. mnenja
dajalce, vezane na tem projektu.
S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve. Izvajalec bo:
 izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika,
s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku;
 pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode glede
na opremljenost naročnika;

 takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče probleme, nastale situacije), ki bi
lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev;
 zagotovil, da bodo dela, prevzeta s to pogodbo, izvajali strokovnjaki, imenovani v
ponudbi;
 poročal o opravljenem delu, kot je to določeno v šestem členu te pogodbe;
 omogočal ustrezen nadzor naročniku;
 plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tej pogodbi, v primeru zamude, ki bo nastala
po izključni krivdi izvajalca.
 naročniku dostavil tri izvode projekta idejne zasnove, šest izvodov dokumentacije za
gradbeno dovoljenje (DGD), šest izvodov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje
(PZI) v tiskani in elektronski verziji (Autocad, excel in word) ter 1x CD zgoščenka).
Stroški izdelave navedenih projektov je vključen v ponudbeno ceno.
 Vključeno je sodelovanje pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, zastopanje
investitorja pri tem postopku ter projektantski nadzor
 prvovrstni zavarovalnici zavaroval projektantsko odgovornost, ter v roku 10 dni
po podpisu te pogodbe izročil naročniku kopijo zavarovalne police ali potrdilo
zavarovalnice o sklenjenem zavarovanju z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o
plačilu premije kot jamstvo za neposredno škodo, ki bi utegnila nastati naročniku
ali tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti in
za plačilo škode. Projektantsko odgovornost je izvajalec dolžan zavarovati za čas
do pridobljenega uporabnega dovoljenja (predviden rok 31. 12. 2019) z možnostjo
podaljšanja, in sicer v vrednosti 50.000, 00 €.
 Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga
ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.
Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bila povzročena nesorazmerna škoda
naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar
mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je
bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.
Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev
pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za
izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.
V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA
5.člen
S to pogodbo se naročnik zaveže, da bo za opravljena dela po tej pogodbi izvajalcu plačal
pogodbeno ceno oziroma posamezne količine dejansko opravljenega dela.
Naročnik se obvezuje, da bo:




izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;
zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;
izvajalcu omogočil dostop do dokumentacije, ki jo ima na razpolago in je potrebna za

izvedbo prevzetih storitev;
 izvajalcu nudil prostor na sedežu naročnika z ustrezno opremo za potrebe koordinacije
projekta z naročnikom;
 plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih.
VI. POROČANJE
6.člen
Izvajalec je dolžan v času izvajanja te pogodbe naročniku poročati s posredovanjem vmesnih
poročil (1. poročilo IDZ, 2. poročilo izdelava DGD, 3. poročilo PZI), ki so vezana na zaključek
posameznega vsebinskega sklopa iz ponudbenega predračuna, najkasneje v desetih dneh od
zaključka posameznega sklopa.
Naročnik lahko zahteva vmesno poročilo tudi v kateremkoli trenutku med izvajanjem
pogodbenega dela.
Naročnik poročila pisno potrdi ali zavrne najkasneje v roku 10 dni po prejemu.

7.člen
Po potrditvi posameznega vmesnega poročila izvajalec izstavi vmesni račun (situacijo), na
način, kot je opredeljen v drugem odstavku 11. člena te pogodbe.

VII. PREVZEM POGODBENEGA DELA IN ODPRAVA NAPAK
8.člen
Ob predložitvi oddanega dela izvajalec izroči naročniku tudi predlog končnega poročila o
opravljenem delu.
Prevzem izvršenega pogodbenega dela obsega:
 pregled oddanega dela,
 pregled predloga končnega poročila o opravljenem delu iz prvega člena te pogodbe,
 odpravo napak oziroma pomanjkljivosti v roku in po navodilih naročnika in
 dokončni kvalitativni prevzem izvršenega dela.
Prevzem se izvede in evidentira na sedežu naročnika. O opravljenih storitvah in prevzemu
izdelkov, izdelanih v skladu s specifikacijo, se naredi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni
stranki. Vsi izdelki morajo biti s strani izvajalca predani v pisni obliki in v obliki elektronskega
zapisa.
9.člen
Naročnik se zavezuje, da bo po prejemu predloga končnega poročila le tega pregledal ter ocenil
in izvajalca pisno obvestil o rezultatih pregleda najkasneje v roku 10 dni od prejema predloga

končnega poročila, ki ga mora izvajalec predložiti najpozneje 15 dni pred zaključkom roka
izvedbe te pogodbe.
Če naročnik ob pregledu izvršenega dela ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo ali da ima
napake, o tem takoj pisno obvesti izvajalca in mu hkrati določi primeren rok za odpravo napak
oziroma pomanjkljivosti.
V kolikor naročnik oceni, da rezultat ustreza pričakovanim ciljem naročnika, predlog končnega
poročila v roku iz prvega odstavka tega člena potrdi kot dokončnega.
VIII. PLAČILNI POGOJI
10.člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik izvajalcu (in podizvajalcem) plačeval
posamezne količine dejansko opravljenega dela po delnih obračunih, pri čemer je podlaga za
izstavitev računa s strani naročnika potrjeno vmesno poročilo po zaključku vsakega
posameznega vsebinskega sklopa iz ponudbenega predračuna. Pogodbeno delo pa bo dokončno
prevzeto šele kot celota.
IX. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL
11. člen
Izvajalec izstavlja mesečne situacije vse do višine 70 % pogodbenega zneska.
Plačilo 20 % pogodbenega zneska se izvrši po pridobljenem gradbenem dovoljenju.
Plačilo 10 % pogodbenega zneska se izvrši po prejemu PZI dokumentacije.
Račun, ki je izstavljen na naročnika, v elektronski obliki in poslan preko sistema UJP,
mora obvezno vsebovati navedbo številke pogodbe in naziva javnega naročila,
specifikacijo opravljenega dela in kopijo dopisa naročnika, s katerim je potrdil
posamezno vmesno poročilo.
Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na
njegov transakcijski račun št. _____________________, na 30. dan od prejema računa.

(V PRIMERU NASTOPA S PODIZVAJALCI TUDI:)

11.a člen
Izvajalec se nadalje izrecno obvezuje, da mora v primeru, če odda sprejeto izvedbo storitev
podizvajalcem, pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci:
Ime, naslov, kraj:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Ponudnik mora navesti poleg podatkov o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, oziroma o
vrsti blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, tudi podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov,
matična številka, davčna številka in transakcijski račun) in predmetu, količini, vrednosti,
kraju in roku izvedbe teh del.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

Sestavni del pogodbe je tudi:
-

-

ponudnikovo pooblastilo naročniku, da le-ta na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Neposredna plačila podizvajalcem so po zakonu obvezna.

Če bo v okviru same izvedbene faze naročila (po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega
naročila) ponudnik zamenjal podizvajalca, ali če bo ponudnik sklenil pogodbo z novim
podizvajalcem: mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, za to pridobiti
predhodno soglasje naročnika, v 5 dneh po spremembi pa mu mora predložiti:

-

-

-

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le
ta zamenjan,
pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno
novemu podizvajalcu
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

podizvajalec pa mora naročniku posredovati:
kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (torej s ponudnikom), najkasneje v
petih dneh od sklenitve te pogodbe.

-

V primeru nastopa s podizvajalci, mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno
priložiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

IX. PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA
12. člen
Protikorupcijska klavzula:
V primeru, da kdo v imenu ali na račun naročnika, odgovorne osebe naročnika, drugega
predstavnika naročnika ali odgovorne osebe za oddajo javnega naročila pri naročniku, 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;
je ta pogodba nična.
13. člen
Socialna klavzula
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.

X. POGODBENA KAZEN
14. člen
Če izvajalec prekorači s pogodbo dogovorjeni izvedbeni rok ali rok določen za odpravo
dogovorjenih pomanjkljivosti, je dolžan plačati kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti

del brez DDV za vsak dan prekoračenega roka, razen v primeru višje sile. Skupni znesek
pogodbene kazni ne sme presegati 10 % od vrednosti pogodbenih del.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, ki je posledica neizpolnitve katerekoli pogodbene
obveznosti s strani naročnika.
Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi
izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na
stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost
pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode in razdre pogodbo.

Ta ukrep lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v
roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu
poslan pisno, po telefaksu ali elektronski pošti. Kritje za nadomestno storitev se obračuna pri
naslednjem izplačilu izvajalcu.

XI. ZAVAROVANJE POSLA
15. člen
S to pogodbo je dogovorjeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zato mora
izvajalec najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank kot
pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec in v višini in z veljavnostjo, kot je določeno v
razpisni dokumentaciji, ki jo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:
 če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne
dokumentacije ali specifikacijami;
 če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
 če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;
 če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST

16. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe,
predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav
tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po
poteku pogodbe.
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z osebnimi
ali zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največja mero skrbnosti, ter skladno
z veljavno zakonodajo.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi
kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz
te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da
je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako
strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.
Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za
čas po tem.
XIII. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

17. člen
Z dnem plačila postanejo vse materialne avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo v zvezi s to
pogodbo, last naročnika in to izključno, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja.
Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe samostojno v celoti ustvari avtorsko delo, pripada
naročniku neizključna in prenosljiva pravica uporabe tega dela.
XIV. POOBLAŠČENCI POGODBENIH STRANK

18. člen

Skrbnik pogodbe je s strani
-

naročnika: _______________________________________________.
izvajalca (odgovorni projektant): _____________________________.
XV. ODSTOP OD POGODBE
19. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne
stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa
sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

XVI. REŠEVANJE SPOROV
20. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne
pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

XVII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe
pogodbeni stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene
določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga
je želela doseči neveljavna določba.
22. člen
Pogodba prične veljati z dnem, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank, pod pogojem,
da je s strani izvajalca dostavljena bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, ne predloži
pravočasno oziroma ne predloži skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, se šteje, da
pogodba ni bila nikoli sklenjena
23. člen
Pogodba je sklenjena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po
dva izvoda.
Številka pogodbe:
Datum:

Številka pogodbe: 430-08/2018Datum:

IZVAJALEC:

INVESTITOR:
Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan
Franc Čebulj

