PREDLOG POGODBE

ZA DOBAVO BLAGA – OPREMA TRŽNIC V OBČINAH ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI
IN SVETI TOMAŽ
Sklenjena med
NAROČNIKOM OBČINO SREDIŠČE OB DRAVI, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi, ki jo
zastopa JURIJ BORKO
Matična številka:
2242788000
Davčna številka
SI 72907932
Transakcijski račun (TRR):
SI56 0110000100020225

PARTNERJEM OBČINO SVETI TOMAŢ, Sveti Tomaţ 37, Sveti Tomaţ, ki jo zastopa
ţupan Mirko Cvetko,
Matična številka:
Davčna številka
Transakcijski račun (TRR):

2242788000
SI 72907932
SI56

PARTNERJEM OBČINO ORMOŢ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormoţ, ki jo zastopa ţupan
Alojz SOK,
Matična številka:
Davčna številka
Transakcijski račun (TRR):

2242788000
SI 72907932
SI56
in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,
Matična številka:
Identifikacijska številka (ID za
DDV):
Transakcijski račun (TRR):

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja
in Republika Slovenija iz podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij«
v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
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I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da:
 Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (Portal javnih naročil, št. objave JN
____/2018, z dne …….) je bil za:


da za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti sklepata to pogodbo.

II. PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo dobavo opreme za trţnice v
Ormoţu, Središču ob Dravi in Svetem Tomaţu.
3. člen
Izvajalec bo vršil pogodbene storitve v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi
dokumenti, ki so priloga in sestavni del te pogodbe, pri čemer se v primeru kolizije med
sestavnimi deli pogodbe upošteva sledeča hierarhija:
•
razpisna dokumentacija naročnika v postopku oddaje javnega naročila, vključno z
vsemi pojasnili;
•
ponudba številka _____________ z dne _____________;
•
ponudbeni predračun številka ______________ z dne ___________.
4. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi storitvami začel po podpisu pogodbe in da bo
pogodbene storitve dokončal v skladu z določili te pogodbe.
Izvajalec dobavi opremo za trţnice in vse ostale storitve, skladno z zahtevami naročnika, in
sicer najkasneje v roku _______________ od sklenitve pogodbe.
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo
pogodbenih storitev in razpisno dokumentacijo.

2

III. POGODBENA CENA IN OBRAČUN
5. člen
Pogodbena cena za vse storitve po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe in
predračuna ter znaša ____________________ EUR brez DDV in ____________________
EUR z DDV, znesek DDV znaša _____________________
Pogodbena vrednost za posamezno postavko in skupna cena je fiksna in vsebuje vse
elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in je ni moţno
povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi s tem nima pravice
zaračunavati nobenih dodatnih stroškov.
Pogodbena cena zajema tudi storitve, ki v posameznih postavkah ponudbe niso zajete.
Projekt sofinancira EKSRP in proračun RS v višini 85 % upravičenih stroškov, 15 %
upravičenih stroškov in neupravičene stroške pa financirajo partnerji v projektu.
Naročnik, partner 1 in partner 2 bodo izvršena dela plačali 30. dan po prejemu e-računa na
transakcijski račun izvajalca.

6. člen
Rok plačila je 30. dan od prejema in potrditve pravilno izdanega e-računa. Plačilni rok začne
teči naslednji dan po prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo.
Izvajalec bo naročniku izstavil e-račun v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki
urejajo opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike, v katerem bo navedel tudi
številko pogodbe
Sredstva za izvedbo tega naročila so zagotovljena na proračunski postavki.
Naročnik bo izvajalcu sredstva nakazal na transakcijski račun št.: ___________________,
odprt pri: __________________.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
7. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
 sodeloval z izvajalcem pri iskanju najustreznejših vsebinskih rešitev za izvedbo
storitve;
 izvajalcu pri izvajanju storitev v roku 5 delovnih dni podal komentarje oz. potrdil
ustreznost elementa storitve;
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če pride med izvajanjem storitve na strani naročnika do spremembe okoliščin, ki bi
vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti, te upošteval pri podaljšanju rokov
izvedbe;
plačal naročeno storitev v dogovorjenem roku.
Predaja navodil za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejmejo
podporo iz programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
8. člen
V zvezi z izvajanjem storitev po tej pogodbi se izvajalec obvezuje, da bo:
 opravil storitev iz 2. člena te pogodbe v skladu z navodili naročnika in v skladu s
ponudbo izvajalca;
 pridobil predhodno soglasje naročnika za vsako morebitno spremembo pri storitvah
(oz. dobavah), ki so predmet te pogodbe;
 na naročnika izključno prenesel neomejeno vse materialne pravice,
 omogočil naročniku nadzor nad izvajanjem predmeta te pogodbe;
 izvedel vse prevzete aktivnosti v predvidenem roku in predvideni dinamiki;
 storitev (oz. dobave) po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer bo
skrbel, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih
dodatnih odgovorov med pogodbenima strankama.
Izvajalec je dolţan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi oteţile ali onemogočile
kakovostno in pravilno izvedbo.

9. člen
VI. POGODBENA KAZEN
10. člen
Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi storitvene drţi dogovorjenih rokov, sme naročnik za
vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov od vrednosti
pogodbenih storitev brez DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti
brez DDV.
Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.
Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo storitev, naročniku povzročena škoda, ki presega
vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom
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pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih
odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

VII. ODSTOP OD POGODBE
11. člen
Če pride do prekinitve storitev oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih
strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali
razdrtje pogodbe.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:
 pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih
obveznosti;
 izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od uveljavitve pogodbe in uvedbe v delo ne
prične z delom;
 izvajalec po svoji krivdi kasni s storitvami več kot 15 dni, oziroma če ne dosega
pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v
naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni drţavni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolţan
pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od
pravnomočnosti odločitve drţavnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali
socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega
podizvajalca.
VIII. REŠEVANJE SPOROV
12. člen
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti
sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo moţno rešiti sporazumno,
lahko vsaka pogodbena stranka sproţi spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedeţu
naročnika.
IX. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA
13. 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 pogodbene 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 dolţnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji
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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.
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 dodatka iz
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.
X. REVIZIJSKA SLED
14. člen
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja
revizijsko sled izvedbe projekta.

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je ţupan.
Pooblaščeni zastopnika partnerja po tej pogodbi je ţupan
Pooblaščeni zastopnika partnerja po tej pogodbi je ţupan
Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je _____________
Skrbnik pogodbe je Jelka Zidarič Trstenjak

15. člen

XII. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Skrbnica pogodbe v imenu naročnika je , e-poštni naslov:, v imenu izvajalca pa
________________________,
tel.
št.
___________,
e-poštni
naslov:___________________.
16. člen
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter velja
za obdobje izvajanja medsebojnih obveznosti, dogovorjenih s to pogodbo.
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17. člen
Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda
in izvajalec dva (2) izvoda.
Številka: 430-12/2018
Datum________________
NAROČNIK
Občina Središče ob Dravi
Jurij Borko, ţupan

IZVAJALEC

Številka: __________
Sveti Tomaţ, dne _______________
OBČINA SVETI TOMAŢ
ŢUPAN
Mirko CVETKO

Številka: __________
Ormoţ, dne _______________
PARTNER:
OBČINA ORMOŢ
ŢUPAN
Alojz SOK
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