NAROČNIK:

OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan
Šarec
ID. št. za DDV: SI28232801
matična številka: 5874483000

in
IZVAJALEC:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
direktor _________________________________________________________
ID. št. za DDV:
Številka TRR izvajalca:
matična številka:

sklepata

POGODBO
št. 351-0050/2015-1/2
ZA UREDITEV ATLETSKIH POVRŠIN NA STADIONU V MEKINJAH - DOBAVA IN MONTAŽA
OPREME
I. PREDMET POGODBE
1. člen
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:
»UREDITEV ATLETSKIH POVRŠIN NA STADIONU V MEKINJAH - DOBAVA IN MONTAŽA
OPREME«
Pogodbena dela izvajalec izvede v skladu:
 s projektno dokumentacijo,
 s ponudbo izvajalca št. ____ z dne ______ (zajet ponudbeni predračun),
 z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,
 predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte.
II. VREDNOST POGODBENIH DEL
2. člen
Vrednost del iz 1. člena te pogodbe znaša z vključenim DDV-jem največ
________________________________________€
(z besedo: ________________________________________________________________________)
od tega DDV _________________________________________________ €
Cene na enoto mere so fiksne.
Vsa dodatna ali več dela se ovrednotijo na osnovi enotnih cen in kalkulativnih osnov iz ponudbenega
predračuna.

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del (izdelava oz. dobava,
montaža, …), predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso
predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za
zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti opreme.
Ponudnik mora upoštevati, da bodo tekom montaže opreme, ki je predmet tega javnega naročila, na
objektu tudi drugi izvajalci (izvajalci GO del). Izbrani ponudnik se zavezuje udeleževati tedenskih
koordinacij med vsemi udeleženci na objektu (od začetka izvedbe gradbeno obrtniških del) in se
obvezuje z njimi sodelovati ter dogovarjati, iz tega naslova pa ne bo smel uveljavljati dodatnih
stroškov.
Pogodbena dela se bodo financirala iz proračunske postavke št. 8124 – Ureditev atletskih površin –
stadion Mekinje.
V pogodbeni ceni morajo biti všteti tudi stroški, ki niso navedeni v posameznih postavkah
ponudbenega predračuna, kot sledi:
 stroški vseh pripravljalnih, predhodnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del,
 stroški za izdelavo potrebne dokumentacije in vzorcev,
 obratovalni stroški delovišča (elektrika, voda... ),
 vsi stroški v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene delavce na
delovišču,
 stroški odprave morebitnih poškodb in škode na objektu,
 stroški garancij, dovoljenj, soglasij, certifikatov,
 stroški prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali dopolnitve projektne dokumentacije,
zahtev naročnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,
 stroški postavitve delovnih pripomočkov,
 stroški dokumentacije v treh izvodih: dokazilo o zanesljivosti objekta s certifikati, izjavami o
skladnosti in ustreznosti vgrajenih naprav in opreme, ki dokazujejo zanesljivost objekta in vseh
potrebnih poročil, garancij za opremo in naprave, ki jih zahteva strokovni nadzor za prevzem
objekta,
 stroški izdelave PID-ain navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta,
 stroški varovanja delovišča in objekta v času med obratovanjem gradbišča in ko gradbišče ne
obratuje do prevzema objekta s strani naročnika,
 stroški končnega čiščenja stadiona in eventuelnih dostopnih cestišč,
 stroški skladiščenja opreme,
 Stroški sodelovanja pri izvedbi gradbenih del, ki se bodo izvajala predhodno in jih bo izvajal
drug izvajalec ter stroški sodelovanja pri primopredaji gradbenih del.

III. ROK
3. člen
Izvajalec se zaveže z deli oz. dobavo, ki je predmet te pogodbe, pričeti takoj po dokončanju ustrezne
faze gradbeno obrtniških del (za vgradnjo vgradne opreme) oziroma po uvedbi v delo in jih dokončati
najkasneje do 21. 8. 2015.
Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik preda:
 en izvod projektne dokumentacije, ki zajema vsa dela (tudi GO dela)
 zemljišče, na katerih je projektiran objekt iz 1. člena te pogodbe,

IV. PODALJŠANJE ROKA
4. člen
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na roke iz prejšnjega člena, je o tem
dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.
Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in ki jih ni
bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, oziroma jih ni povzročil izvajalec.
Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL
5. člen
Izvajalec za opravljena dela izstavlja mesečne situacije oziroma račune.
Izvajalec izstavi posamezno situacijo v štirih izvodih in jo pošlje v potrditev strokovnemu nadzoru.
Izbrani strokovni nadzornik bo mesečne situacije potrdil v roku 5 dni od prejema situacije s strani
izvajalca. Po potrditvi situacije izvajalec izda e-račun. Obvezna priloga e-računa je potrjena situacija s
strani izbranega nadzornika. V skladu z ZJN-2 mora izvajalec svoji situaciji predložiti potrjene situacije
morebitnih nominiranih podizvajalcev.
Naročnik bo potrjen znesek nakazal na transakcijski račun izvajalca št.________________________,
odprt pri banki _______________________30. dan od dneva prejema situacije oz. skladno z veljavno
zakonodajo.
Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja).

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA
6. člen
Izvajalec potrjuje, da so mu znani tako lokacija objekta kot tudi predana projektna dokumentacija, po
kateri bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih
pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije in se zavezuje, da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok dokončanja, kvaliteta
izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote ali po posameznih enotah in to
na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom.
Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za
to zahteval posebna denarna nadomestila.
7. člen
Izvajalec se zaveže:
- Pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in v skladu s to pogodbo, projektno in
razpisno dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke,
- da bo ob dokončanju del predal vso predpisano dokumentacijo o vgrajenih materialih in
kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi, …), navodila za obratovanje in
vzdrževanje opreme, in sicer v slovenskem jeziku,
- da bo uporabil samo prvovrstne materiale, v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo,
v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z objekta neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke,

-

-

-

upošteval strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kakovosti izvedenih pogodbenih
del in med izvajanjem pogodbenih del sproti odpravljal napake in pomanjkljivosti, na katere
bo opozorjen,
da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva
pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice
njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,
sodeloval s pooblaščenim predstavnikom naročnika in izvajalcem gradbenih del,
za vsak predlog sprememb pri izvajanju predmeta te pogodbe dokumentiral dejansko stanje
in za vsako spremembo pridobil predhodno soglasje nadzornika in naročnika,
zavaroval svoja dela, delavce in celoten objekt med izvajanjem montaže do predaje
naročniku pri ustrezni zavarovalni organizaciji,
da bo vse tangirane površine in objekt po koncu pogodbenih del vzpostavil v prvotno
površinsko stanje ali boljše stanje;
da bo vsa izvedba skladna s standardi mednarodne atletske zveze IAAF in priročnikom IAAF
Track and Field, Facilities Manual ter Pravili za atletska tekmovanja 2014-2015,
sodelovati na koordinacijskih sestankih od začetka izvajanja gradbenih del,
sodelovati na kvalitetnih pregledih izvedenih del in odpraviti vse pomanjkljivosti;
pri prevzemu objekta naročnika in upravljavca seznaniti z upravljanjem in vzdrževanjem.

Izvajalec mora v 10ih dneh po podpisu pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, in sicer menično izjavo in nalog za plačilo menice ter tri »bianco« menice
brez protesta, v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jih lahko naročnik unovči v celoti pod naslednjimi
pogoji:
- če se izkaže, da izvajalec storitev ne opravlja v skladu s pogodbo;
- če naročnik odpove pogodbo zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če naročnik odpove pogodbo zaradi zamude pri opravljanju storitev.
Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo storitev je pogoj za veljavnost pogodbe.

8. člen
Naročnik se zaveže:
- predati izvajalcu projektno dokumentacijo;
- dati izvajalcu na razpolago priključek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih
del. Stroški porabe gredo v breme izvajalca;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so
potrebne za prevzeti obseg del;
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko
zadovoljstvo;
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvršitev prevzetih del;
- izpolniti finančne obveznosti po tej pogodbi.

VII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV
9. člen
Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del in dobavljeno opremo 5 (pet) let. Garancijski rok
začne teči od sprejema in izročitve del in opreme po uspešno opravljenem prevzemu. Morebitne
skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1; Ur.l. RS, št.
97/2007). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Za opremo, ki jo vgrajuje izvajalec, velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca opreme in je
izvajalec dolžan priskrbeti vso dokumentacijo o garancijah proizvajalca opreme skupaj z navodili za
uporabo in jo izročiti uporabniku.
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije
so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.
10. člen
V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora
izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki
oz. reklamaciji. Izvajalec bo pristopil k servisiranju oz. odpravi reklamacije v maksimalno 48 urah po
pozivu naročnika.
Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok
odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te
pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na
vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.
11. člen
Izvajalec jamči za kakovost opravljenih del do izteka garancijskega roka, za kar bo naročniku v 10ih
dneh po podpisu primopredajnega zapisnika izročil menično izjavo in tri (3) kose menic v višini 5 %
končne vrednosti pogodbenih del.
Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv z datumom
veljavnosti še en dan po preteku garancijskega roka, navedenega v tej pogodbi. Zavarovanje mora
veljati še 90 dni po roku za izvedbo naročila.

VIII. PREVZEM OBJEKTA
12. člen
Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o dokončanju del.
Sestavi se zapisnik o dokončanih delih, v katerem se natančno ugotovijo predvsem:
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,
- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali, skladno z zahtevami naročnika,
- ali so bili dobavljeni materiali ustrezno in kvalitetno vgrajeni,
- datumi začetka in končanja del,
- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,
- opredelitev del, ki jih je dolžan izvajalec ponovno izvesti, dokončati ali popraviti z navedbo rokov,
- morebitna odprta, sporna vprašanja tehnične narave.
13. člen
O prevzemu opreme se sestavi prevzemni zapisnik, v katerem naročnik poda izjavo o prevzemu. V
primeru, da se objekt in oprema prevzameta kljub manjšim pomanjkljivostim, se v prevzemnem
zapisniku določi rok za njihovo odpravo. Po odpravi le-teh, se sestavi končni prevzemni zapisnik.
Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja
upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri
končni situaciji ali pa unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za uspešno opravljen prevzem opreme mora izvajalec predložiti:
- projekt izvedenih del,
- navodila za obratovanje in vzdrževanje,
- garancijske liste.

IX. POGODBENA KAZEN
14. člen
V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo rokov iz 3. člena pogodbe, ima naročnik pravico
zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen v višini 300 EUR na vsak dan zamude. Pogodbeno
kazen lahko naročnik obračuna izvajalcu pri končni situaciji oz. unovči garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške izvajalca svetovalnega inženiringa in nadzora
zaradi neupravičeno prekoračenega roka.
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.
15. člen
V primeru, da izvajalec:
 ne predloži dokumentov v pogodbenem roku;
 ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete;
 prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;
 zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
določi naročnik;
lahko naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 3.000 EUR in vso škodo. Če izvajalec
pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na delovišču in
vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo. Poleg pogodbene kazni lahko naročnik unovči
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopi od te pogodbe.
X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI
16. člen
Pooblaščeni zastopnik naročnika oz. skrbnik po tej pogodbi je mag. Ivan Kenda.
Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ________________________.
Pooblaščeni zastopnik izvajalca ureja vse pogodbene obveze z naročnikom in je odgovoren za izvedbo
vseh del po tej pogodbi.
V primeru zamenjave pooblaščenega zastopnika zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki.
Naročnik
je
izbral
za
pooblaščenega
izvajalca
strokovnega
nadzora
podjetje
_____________________,
ki
je
za
izvajanje
nadzora
imenovalo
odgovornega
nadzornika_____________________________.
Nadzorniki so s strani naročnika pooblaščeni in zadolženi za:
1. sodelovanje pri uvedbi izvajalca v posel,
2.
3.
4.
5.

vodenje tedenskih operativnih sestankov na delovišču z izdelavo ustreznih zapisnikov,
nadzor nad kakovostjo materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se vgrajujejo,
dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave,
nadzor, ali se dela izvajajo po projektni dokumentacijiza izvedbo, s poudarkom na

racionalnosti in kakovosti izvedbe,
6. nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izvedbe in zasledovanje plana,
7. kontrolo in potrjevanje obračunskih situacij v 15 (petnajstih) dnehpo prejemu in končne
situacije v 15 (petnajstih) dneh po prejemu, pri čemer pa so lahko potrjena samo dela, ki so
pogodbeno naročena,
8. koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za
izvajanje del, med naročnikom in izvajalcem,
9. nadzor, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki
nastajajo med izvedbo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata naročnik in projektant,
10. pregledovanje in potrjevanje analiz cen ter predračunov predloženih s strani izvajalca za nujna
dodatna in/ali pozneje naročena dela,
11. organizacijo kvalitetnega pregleda dokončanih del in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti
ugotovljenih z zapisnikom o dokončanih delih,
12. sodelovanje pri prevzemu objekta med naročnikom in izvajalcem,
13. nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
14. sodelovanje pri uveljavljanju in kontroli izvajanja navodil naročnika izvajalcu.

XI. OSTALA DOLOČILA
17. člen
Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša dela, ki mu jih bo pismeno naročil naročnik.
Za nepredvidena dela oz. dodatna dela se izvede postopek javnega naročanja skladno z veljavnim
Zakonom o javnem naročanju.
Naročnik si pridružuje pravico spremeniti obseg del, v kolikor se to ugotovi s strani odgovornega
nadzornika.
Izvajalec mora pred začetkom izvedbe le-teh predložiti naročniku v potrditev ustrezen predračun, v
katerem se za poznejša dela upoštevajo cene na enoto mere oziroma kalkulativne osnove iz
pogodbenega predračuna in razpisne dokumentacije. Te cene in predračun morajo biti
dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda strokovnega
nadzora.
Za ta dela se sklene ustrezen aneks, v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje
pogodbenega roka.

XII. PODIZVAJALCI
19. člen
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
ali
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci:
Podizvajalec:
Naslov podizvajalca:
Davčna št.:
Matična št.:
TRR:
Vrsta prevzetih del:
Kraj izvedbe:
Količina prevzetih del v
odstotkih:

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje
podizvajalcem.
Izvajalec se zavezuje, da bo po podpisu pogodbe naročniku izročil soglasja podizvajalcev, na podlagi
katerih lahko naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega
izvajalca.
Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji priložil račune oz. situacije svojih
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec se zavezuje, da bo kot prevzemnik naročila, odstopil svoje terjatve do naročnika v korist
svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del, in sicer v vseh primerih, v katerih se
ne more avtomatično uporabiti 1. oziroma 2. odstavek tega člena.
Izvajalec se zavezuje, da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z
naročnikom.
Izvajalec se zavezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in
podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih
zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in
kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga.
Kadar pri izvedbi naročila sodelujejo podizvajalci ali kooperanti, morajo biti k situaciji oz. k računu
priložene njihove izjave, da jim je izvajalec poravnal vse zapadle obveznosti za opravljeno delo pri
tem naročilu. Če izjave podizvajalcev ali kooperantov ne bodo priložene, bo naročnik situacijo oz.
račun zavrnil.
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zamenjave podizvajalca oz. novega podizvajalca po sklenitvi te
pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročniku v roku petih (5) dni po spremembi predložil;
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.
XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20. člen
Pogodba, pri kateri 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; je nična.

XIV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je ta pogodba vezana na proračunske možnosti občine. V primeru,
da pride do sprememb v občinskem proračunu, ki bi utegnile kakorkoli vplivati na to pogodbo, stranki
s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi, to pogodbo spremenita, tako da jo prilagodita
sorazmerno spremembam v občinskem proračunu.
22. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali sporazumno, če
v tem ne bi uspeli, bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.
23. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži
garancijo za dobroizvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora predložiti najkasneje v roku 10 dni od
podpisa pogodbe. Sestavljena je v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 2 izvoda.
Naročnik:

Izvajalec:

OBČINA KAMNIK
Župan
Marjan Šarec

____________________________
Direktor
___________________________

Podpisano dne:

Podpisano dne:

