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PRILOGA A
OSNUTEK POGODBE
NAROČNIK: Javni zavod Ljubljanski grad,
Grajska planota 1, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa direktorica Mateja Avbelj Valentan,
matična številka: 3887359, ID za DDV: SI82858632,
in
IZVAJALEC: …………………………………,
…………………………………..,
ki ga zastopa …………………….,
matična številka: ……………….., ID za DDV: ……………………...
skleneta
POGODBO
za izvedbo »Terasa Vinoteke«
Uvodne določbe
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je bil izvajalec izbran za izvedbo »Terasa Vinoteke« na podlagi javnega razpisa št………. – »Terasa
Vinoteke«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko:……………….., dne ……………, z
Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. ……………….. z dne ………………,
- je izvajalec registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet te pogodbe,
- izvajalec razpolaga z zadostnim številom usposobljenega kadra za izvajanje storitev, ki so predmet te
pogodbe,
- ima naročnik za izvedbo pogodbenih del zagotovljena sredstva.

Predmet pogodbe
2. člen
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame izvedbo »Terasa Vinoteke«.
3. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu s pogodbenim predračunom, popisom del in z
naslednjimi dokumenti:
- Načrt arhitekture, št. projekta: 1035/2 april 2019, ki ga je izdelal Ambient d.o.o., Ljubljana;
- Popis del april 2019.
Dokumenti iz prejšnjega odstavka so priloga in sestavni del te pogodbe.

Cena pogodbenih del
4. člen
Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbena cena) je oblikovana po sistemu »cena na enoto« na podlagi
končne ponudbe, dogovorjene na pogajanjih dne ………., ki je priloga te pogodbe, in znaša:
Cena brez DDV
…..…….……. EUR
22% DDV
EUR
SKUPAJ
……………… EUR
(z besedo: ……………………. evrov 00/100)
1/11

JN 05/2019 – Terasa Vinoteke - Pg – Priloga A

Pogodbena cena je določena po predračunskih količinah in po cenah na enoto. Cene na enoto so fiksne za ves
čas trajanja pogodbe.
Cene za morebitna nepredvidljiva dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih
osnov iz ponudbenega predračuna. Če teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za ta dela določili naknadno z
novimi kalkulativnimi osnovami in o tem sklenili dodatek k tej pogodbi.
Končna pogodbena cena bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali višja od
pogodbene cene del, določene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili pisni dodatek k tej pogodbi, s
katerim bosta ugotovili končno pogodbeno ceno izvedenih del.

Podizvajalci
5. člen
(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal s skupaj s podizvajalci. V
nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.)
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:
Naziv podizvajalca:
Naslov in sedež:
Zakoniti zastopnik:
Matična številka:
ID številka za DDV:
Transakcijski račun:
Kontaktna oseba:
Vrsta del, ki jih prevzema:
Ocenjena vrednost del, ki jih prevzema (brez DDV):
Ocenjena vrednost del, ki jih prevzema (z DDV):

……………………………
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo
besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število izvajalcev.)
Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe.
Izvajalec mora v primeru, da podizvajalec v skladu s 94. členom ZJN -3 zahteva neposredno plačilo svojemu
računu obvezno priložiti račune podizvajalc-a/-ev, ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s
podizvajalcem. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim
podizvajalcem, mora izvajalec v petih (5) dneh po spremembi naročnika pisno obvestiti in mu predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu, če ta zahteva
neposredno
plačilo pogodbenih obveznosti,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo pogodbena dela. Vsi delavci izvajalca so naročniku
dolžni dati verodostojne podatke.
Način obračuna in plačila pogodbenih del
6. člen
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in po
dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
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Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.
Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih situacij in končne situacije.

-

Izvajalec soglaša:
da naročnik zadrži izplačilo zadnjih situacij izvajalcu v skupni višini do največ 10% pogodbene vrednosti
do predaje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik ne bo presegel
vrednosti določene z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.
(Opomba: Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo izvajalec nastopal
s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo.)
Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obračunavali po cenah na enoto iz ponudbenega
predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.
7. člen
Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 5. (petega) dne v mesecu za pretekli mesec sestaviti in posredovati
naročniku v potrditev začasno situacijo (obračun), ki bo vsebovala opravljena obračunana dela. Končno
situacijo izstavi izvajalec po končanem prevzemu pogodbenih del.
Situacije za opravljeno delo se naročniku pošljejo na naslov: Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota
1, 1000 Ljubljana. Izvajalec je dolžan situacije posredovati naročniku tudi v elektronski obliki (e-račun),
skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike ter skladno s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne
vstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 20 (dvajset) dni po prejemu in jo v tem roku potrditi oziroma
zavrniti. Če naročnik v roku 20 (dvajset) dni situacije ne potrdi niti je ne zavrne, se po preteku tega roka šteje,
da je situacija potrjena.
Rok plačila situacije je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljene situacije in prične teči naslednji dan
po njenem prejemu. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka
šteje naslednji delavnik.
Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka …………………..
odprt pri ………………...
(Opomba: Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo izvajalec nastopal
s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo.)
Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 5. (petega) dne v mesecu za pretekli mesec sestaviti in posredovati
naročniku v potrditev začasno situacijo (obračun), ki bo vsebovala opravljena obračunana dela. Končno
situacijo izstavi izvajalec po končanem prevzemu pogodbenih del.
Situacije za opravljeno delo se naročniku pošljejo na naslov: Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota
1, 1000 Ljubljana. Izvajalec je dolžan situacije posredovati naročniku tudi v elektronski obliki (e-račun),
skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike ter skladno s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne
vstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
Izvajalec je dolžan v roku 15 (petnajst) dni po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljena dela,
situacije pregledati in potrditi oziroma jih v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora
izvajalec utemeljiti.
V kolikor podizvajalec v skladu s 94. členom ZJN – 3 zahteva neposredno plačilo potrjene situacije
podizvajalcev jo/jih izvajalec predloži naročniku skupaj s svojo situacijo najkasneje do vsakega 5. (petega)
dne v mesecu za pretekli mesec.
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Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 20 (dvajset) dni po prejemu in jo v tem roku potrditi oziroma
zavrniti. Če naročnik v roku 20 (dvajset) dni situacije ne potrdi niti je ne zavrne, se po preteku tega roka šteje,
da je situacija potrjena.
Rok plačila situacije je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljene situacije in prične teči naslednji dan
po njenem prejemu. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka
šteje naslednji delavnik.
Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka …………….… odprt
pri ……………….
Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je
dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun:
-

podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….,
podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri ……………..

Prepoved prenosa bodočih terjatev
8. člen
Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme
prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali
kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema
vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo
in odstopom v zavarovanje.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena
pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki
dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec pogodbena dela opravil
in izročil naročniku v skladu s to pogodbo in jih naročniku obračunal z izstavitvijo računa ter je naročnik račun
potrdil.
Zadržana sredstva niso predmet prenosa terjatev.
V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena
prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo
priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo,
vključno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.
V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena
prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku plačati tudi pogodbeno
kazen v višini 5% od vrednosti pogodbenih del z DDV, to je …………….. EUR. Naročnik ima pravico
zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega
odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je
nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda.
V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena
prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku v vsakem primeru in ne
glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti škodo, ki je naročniku
nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse
zneske, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev)
in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral
naročnik plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da naročnik
ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa
bodočih terjatev s strani izvajalca, zato se izrecno obvezuje, da bo povrnil naročniku škodo, ki mu bo nastala v
posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo
naročnika. Če bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati
razliko do popolne odškodnine.
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Pogodbeni stranki soglašata s tem, da izvajalec ne odgovarja naročniku in slednji proti njemu ne more
uveljaviti sankcij iz tretjega do petega odstavka tega člena v primeru, da bi izvajalčevi podizvajalci odstopili
drugemu svoje terjatve do naročnika ali izvajalca.
Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik ni seznanjen s tem, da bi izvajalec katerakoli dela po tej pogodbi
izvedel s podizvajalci, razen za dela, za katera je s to pogodbo izrecno dogovorjeno, da bodo izvedena s
podizvajalci.

Rok za izvedbo pogodbenih del
9. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 3 dni od uvedbe v delo.
Dela se obvezuje izvesti in dokončati v roku 30 koledarskih dni po uvedbi v delo.
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi
tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti in ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo
primeri, določeni v 42. (dvainštirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc.
Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih
evidentirata v gradbenem dnevniku.
Izvajalec je dolžan v roku 15 dni od dneva nastanka vzroka za podaljšanje roka obvestiti naročnika, da zaradi
nastalih okoliščin zahteva podaljšanje roka, sicer podaljšanja ne more več zahtevati. Za podaljšanje roka se
sklene dodatek k tej pogodbi.
Obveznosti naročnika
10. člen
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu
naročnik izroči oziroma zagotovi:
- 2 (dva) izvoda potrjene projektne dokumentacije,
- prosto gradbišče – objekt, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela,
- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe,
- varnostni načrt.
Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 8 dni od podpisa pogodbe.
O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del.
11. člen
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje, da bo:
- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti
obseg del potrebne,
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe,
- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval izvedena dela v
dogovorjenih rokih.

Obveznosti izvajalca
12. člen
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:
- spoštovati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)
- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z določili te pogodbe in jih dokončati
v roku, določenem s pogodbo;
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- dela izvajati v skladu s to pogodbo, popisi del, z veljavnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi in
po pravilih gradbene stroke;
- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ažurno za ves čas gradnje;
- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen
izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);
- pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na drugačen način izvedbe,
povečanje količin in pogodbeno dogovorjene roke;
- izvesti za naročnika po njegovem naročilu tudi morebitna nepredvidena in dodatna dela;
- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi
za delo svojih podizvajalcev;
- vsa dela izvršiti v skladu z načelom dobrega strokovnjaka;
- pisno obvestiti naročnika o dokončanju del;
- ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) za celoten objekt in ga izročiti naročniku v štirih
tiskanih izvodih in v digitalni obliki (.dwg, …);
- pred prevzemom objekta izročiti naročniku originale potrebne dokumentacije o kakovosti izvedenih del
(ateste, poročila, certifikate, garancijske liste i.t.d.) in tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere
izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove temeljne okoljske zahteve;
- sodelovati pri primopredaji;
- v zapisniško določenem roku odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene ob kakovostnem
pregledu;
- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kakovosti ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti
po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana
kakovost. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca
ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala;
- pravočasno ukreniti, kar je potrebno za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter
varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka;
- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne
upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno in nekakovostno izvajajo dela;
- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kakovosti izvedenih del in že med izvajanjem
del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;
- naročnika obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del;
- dokumentirati vsak predlog sprememb pri izvajanju del in zanje pridobiti predhodno soglasje nadzornika
in naročnika;
Izvajalec je dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje, da z njo ne bo povzročil škode na sosednjih prostorih.
Vsi stroški, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izključno izvajalca. Stroški delnih zapor gradbišča ter stroški
fizičnega zavarovanja gradbišča bremenijo izvajalca.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas
do dneva izročitve del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred
nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek,
do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd).
Škodo, ki jo povzročijo transporti izvajalca na cestiščih in cestnih objektih, plača izvajalec. Pred pričetkom
vsake faze se izvajalec in naročnik dogovorita o realizaciji transportnih poti za potrebe gradbišča. Izvajalec
nosi v svoje breme vse stroške deponiranja odvečnega materiala.
Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in njegovih pogodbenih obveznosti.
Naročniku mora ob uvedbi v delo predložiti ustrezno dokazilo (polico) o zavarovanju.
Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih
pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v
roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.
Varnost pri delu
13. člen
Koordinator za varnost in zdravje pri delu, katerega bo imenoval investitor, bo pred pričetkom del na objektu
izdelal izvedbeni varnostni načrt ter ga uskladil z naročnikom. Izvajalec se je pred uvedbo v delo dolžan seznaniti
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z varnostnim načrtom in ga upoštevati ter spoštovati dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču.
Varnostni načrt je priloga in sestavni del te pogodbe, s katero se je izvajalec dolžan podrobno seznaniti in izvajati
pogodbeno dogovorjena dela izključno v skladu z varnostnim načrtom. Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno
izjavlja, da je seznanjen z vsebino varnostnega načrta in z vsebino Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter vsemi njenimi prilogami.
Pogodbeno kazen v višini 300,00 EUR je dolžan izvajalec plačati naročniku v primeru vsakokratnega
nespoštovanja varnostnega načrta in kršitve določil Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih oziroma ob kršitvi zapisani v knjigi ukrepov s strani koordinatorja za varstvo
pri delu, ki povzroči zaustavitev del.
Finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
14. člen
Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 14 (štirinajst) dni od uvedbe v delo oziroma najkasneje pred
izstavitvijo prve začasne situacije, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi
poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5 % (pet
odstotkov) od pogodbene vrednosti, to je …………….….. EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če
izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih. Trajanje
finančnega zavarovanja mora biti še 60 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del. Če se med
trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in količina, mora izvajalec
predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom
trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje
s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.
V kolikor izvajalec skladno s predhodnim odstavkom v predvidenem roku ne predloži finančnega zavarovanja
ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe.

Pogodbena kazen
15. člen
Če izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo (vmesnih
rokih ali končnem roku), je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5 (pet) promilov od pogodbene vrednosti
za vsak zamujen koledarski dan, vključno tudi za zamudo pri odpravi napak, ugotovljenih na kvalitativnem
pregledu. Pogodbena kazen se obračuna takoj po nastanku zamude v začasni mesečni situaciji, in sicer kot
znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana. Če
izvajalec nadoknadi zamudo, se mu obračunana pogodbena kazen povrne v naslednji situaciji po doseganju
terminskega plana brez obresti in revalorizacije. Pogodbena kazen iz naslova zamud ne sme presegati 20%
(dvajset odstotkov) pogodbene cene (z vključenim DDV).
Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati
od izvajalca razliko do popolne odškodnine zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.
Za poplačilo nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne odškodnine v roku 30 dni
od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

Garancije izvajalca
16. člen
Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu
opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:
-

splošni garancijski rok za izvedena dela - 5 let,
za vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, vendar najmanj 2 leti
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Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti končana in objekt prevzet, s pogojem, da morajo
biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo in ob primopredaji.
Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan
določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične znova teči
garancijski rok od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med
garancijskim rokom.

Prevzem objekta in garancija za odpravo napak v garantnem roku
17. člen
Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi oz. gradnja končana.
Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela izvedena kakovostno in služijo
svojemu namenu.
Končni prevzem pogodbenih del se izvede po primopredaji, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene
vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo ali ob primopredaji. O prevzemu se sestavi zapisnik.
Izvajalec mora v roku 30 dni od opravljenega končnega prevzema pogodbenih del izročiti naročniku
nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v
garancijskem roku (v nadaljevanju: garancija), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije,
in sicer v višini 5 % (petih odstotkov) od končne vrednosti izvedenih del. Rok trajanja garancije mora biti za
30 (trideset) dni daljši kot je garancijski rok za solidnost gradnje, določen s to pogodbo. Garancija služi
naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.
V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.
Brez predložene garancije končni prevzem pogodbenih del ni opravljena.
18. člen
Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja.
Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.
Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to
mogoče.
Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega gospodarja
odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.
V primeru da izvedena dela na objektu tudi po poteku primernega roka za odpravo napak ne dosežejo
garantirane tehnične kakovosti, ima naročnik pravico poveriti odpravo napak tretji osebi na stroške izvajalca.
Pred iztekom splošne garancijske dobe za izvedena dela, bosta pooblaščeni predstavnik naročnika in odgovorni
nadzornik z izvajalcem opravila komisijski pregled objekta, s katerim se bodo zapisniško ugotovile morebitne
pomanjkljivosti, nastale kot posledica nestrokovne izvedbe del iz drugega odstavka tega člena.

Varstvo podatkov
19. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z
veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost. Prav tako sta dolžni varovati tajne podatke, ki so kot takšni
določeni z veljavnimi predpisi.
Izvajalec je seznanjen, da je naročnik Zavezanec o dostopu do informacij javnega značaja in da so lahko
pogodba ali njeni sestavni deli predmet objave oziroma razkritja.
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V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za
vso posredno in neposredno škodo.
Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank
20. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je ……………., ki je tudi skrbnik te pogodbe.
Vodja del izvajalca je: ………………………………...
Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe, bo za
naročnika opravljal ……………………………………….
Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če le-ta delo opravlja nestrokovno ali v
nasprotju z interesi naročnika.
Za izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta je s strani naročnika
pooblaščen ………………………………..
21. člen
Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati svoje pooblaščene predstavnike. O spremembi se morata pisno
obvestiti. Za veljavnost zamenjave odgovornega vodje del, mora naročnik dati svoje soglasje.

Odstop od pogodbe
22. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo, in
niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.
Naročnik lahko odstopi od te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec kako drugače ne izpolnjuje pogodbenih
obveznosti na način, določen v tej pogodbi.
Izvajalec je prost odgovornosti samo, če dokaže, da je prišlo do prekinitve dela ali do razdrtja pogodbe zaradi
vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti (višja sila).
V primeru da pride do prekinitve del ali do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi s tem
nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.
23. člen
V primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, je ta
pogodba razvezana po samem zakonu. Naročnik o prenehanju pogodbe nemudoma pisno obvestil izvajalca.

Spremembe pogodbe
24. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo in se zabeležijo. V obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi
se zabeležijo spremembe, ki vplivajo na bistvene sestavine pogodbe:
- cena;
- predmet;
- rok izvedbe.
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Reševanje sporov
25. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o
sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Uporaba prava
26. člen
Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi predpisi, se
uporabljajo Posebne gradbene uzance.

Razvezni pogoj
27. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliščin:
če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi
z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami
izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe
še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene
kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v
skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe
bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je
pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Protikorupcijska klavzula
28. člen
V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo
v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno
nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je
naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku
naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev 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.
Končne določbe
29. člen
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Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloženo v skladu z
določili te pogodbe.
30. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti, ki so priloge
te pogodbe:
- Ponudbo izvajalca z dne ………….. in končno ponudbo, dogovorjeno na pogajanjih dne ………………..;
- Načrt arhitekture, št. projekta: 1035/2 april 2019, ki ga je izdelal Ambient d.o.o., Ljubljana;
- Popis del april 2019
31. člen
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po en (1) izvod.
Št. pogodbe:

Št. pogodbe:

Datum:

Datum:

IZVAJALEC:
…………………………….

NAROČNIK:
Javni zavod Ljubljanski grad

Direktor

Direktorica

………………………….

Mateja Avbelj Valentan
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