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Pogodbo št. 510-0005/2018
o izvedbi javnega naročila
Dobava in montaža strojne in programske IT opreme
štabne sobe Civilne zaščite Kamnik

I.

UVODNE DOLOČBE

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi oddaje javnega naročila po postopku
oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in
14/18) za Dobavo in montažo strojne in programske IT opreme štabne sobe civilne zaščite Kamnik,
skladno z pravnomočno Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ___________, z dne ___________.
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil Uradnega lista RS dne ______________ pod št.
_____________ .
Predmet javnega naročila sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Projekt MUHA se izvaja v okviru 2. prednostne osi »Trajnostno območje« in 2.2 specifičnega
cilja »Povečanje zmogljivosti za nadnacionalno reševanje okoljskih ranljivosti, razdrobljenosti in varovanje
ekosistemskih storitev na območju ADRION«. Projekt sloni na prepoznani potrebi po izboljšani odpornosti
sistemov oskrbe s pitno vodo na različne dogodke (razlitje onesnaževal, poplava, suša, potres) z uvajanjem
standardnih postopkov in orodij za analizo odpornosti ter uvajanjem mehanizmov učinkovitega odziva
upravljavcev vodovodnih sistemov in sil zaščite, reševanja in pomoči. Izvaja se v okviru Jadransko-jonskega
programa Interreg V-B, bolj znanega kot ADRION, ki je eden od instrumentov, namenjenih za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj predstavljajo 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške
projekta.

2. člen
Sestavna dela te pogodbe sta ponudbeni predračun z izpolnjenim popisom opreme ter razpisna
dokumentacija.
II.

PREDMET POGODBE

3. člen
Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da bo dobavitelj za naročnika izvedel dobavo in montažo strojne in
programske IT opreme štabne sobe civilne zaščite, skladno s popisom opreme ter zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.

POGODBENA CENA

4. člen
Skupna pogodbena vrednost za dobavo in montažo opreme v skladu s popisom opreme, znaša
________________ EUR z vključenim DDV.
Pogodbena cena je fiksna in vsebuje vse stroške dobavitelja, ki so potrebni za dobavo in montažo opreme na
lokaciji v lasti naročnika, skladno z razpisnimi pogoji. Naročnik naknadnih povečanj cen ne bo priznaval.
Pogodbena dela se bodo plačevala iz proračunske postavke št. 2230 – Projekt MUHA.
IV.PREVZEM BLAGA IN ROK PLAČILA
5. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da je rok za dobavo in montažo opreme po tej pogodbi najkasneje do dne 25.
11. 2020.
6. člen
Dobavitelj je dolžan ob dostavi opreme skupaj z naročnikom blago pregledati in ugotoviti ustreznost glede na
zahteve razpisne dokumentacije, ponudbo in določila te pogodbe.
Dobavitelj in naročnik sta dolžna sestaviti zapisnik o prevzemu. Samo obojestransko podpisan zapisnik o
prevzemu je podlaga za izstavitev računa o izvedeni dobavi. Obvezne priloge zapisnika o prevzemu so:
- navedba datuma prevzema;
- pripadajoča tehnična dokumentacija proizvajalca v originalu in v slovenskem prevodu;
- dokazilo, da je dobavljena oprema nova;
- navedba oznake, tipa opreme, seznam komponent, ki sestavljajo celoto;
- slikovni prikaz dobavljene opreme;
- garancijske izjave;
- podatki o servisnih službah.

7. člen
Naročnik bo opremo po tej pogodbi plačal v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa,
ki ga bo dobavitelj izstavil po podpisu prevzemnega zapisnika, na transakcijski račun dobavitelja. Potrjen
prevzemni zapisnik mora biti priložen računu.
V. KRAJ DOBAVE IN MONTAŽE
8. člen
Oprema se dobavi in zmontira na naslednji naročnikovi lokaciji: Civilna zaščita Kamnik, Livarska ulica 1, 1241
Kamnik.
VI.OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
9.člen
Dobavitelj je dolžan:
- opraviti dobavo in montažo opreme v roku, najkasneje do dne 25. 11. 2020;
- dostavljeno blago opremiti s pripadajočo tehnično dokumentacijo proizvajalca, ki dokazuje
ustreznost opreme glede na standarde EU;
- predložiti pripadajočo tehnično dokumentacijo v originalu proizvajalca in z dodanim slovenskim
prevodom;
- ob prevzemu opreme skupaj z naročnikom sestaviti zapisnik o prevzemu, kot dokazilo o prevzemu
kvalitetno ustrezne opreme;
- naročniku ob dobavi izročiti dokazilo, da je dobavljena oprema nova (razvidno leto izdelave –
garancije, certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev);
- izstaviti račun po uspešno opravljeni in s strani odgovorne osebe naročnika potrjeni dobavi in
montaži, pri čemer mora račun vsebovati vse podatke o opremi (navedba oznake, tipa opreme, v
primeru sestavljenih naprav natančna specifikacija posameznih komponent, ki sestavljajo dobavljeno
celoto);
- ob dobavi ali najkasneje z računom naročniku dostaviti fotografije opreme.
10. člen
Dobavitelj jamči:
- da je vsa oprema tovarniško nova, nerabljena, da deluje brezhibno in nima stvarnih napak,
- da oprema nima pravnih napak,
- da oprema v celoti ustreza zahtevam naročnika iz tehničnih opisov, karakteristikam in specifikacijam,
ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije,
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo,
- za odpravo skritih napak opreme še 180 dni po dobavi.
11. člen
Dobavitelj s podpisom pogodbe izrecno izjavlja, da mu je poznano dejstvo, da je predmet pogodbe
sofinanciran s strani evropske kohezijske politike, zato se zavezuje storiti vse, da bo izpolnil pogoje dobave in
izpolnil vse zahteve sofinanciranja operacije.

VII. GARANCIJSKI ROKI
12. člen
Za dobavljeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.
VIII. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
13. člen
Izvajalec mora v 10ih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika izročiti naročniku zavarovanje za odpravo
napak v garancijskem roku, in sicer menično izjavo in nalog za plačilo menice ter tri »bianco« menice brez
protesta, unovčljive na prvi pisni poziv, v višini 5 % končne vrednosti pogodbe (z DDV), kot jamstvo za odpravo
napak, reklamiranih v garancijski dobi.
Veljavnost zavarovanja mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo
podaljšanja. Unovčenje menice za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave
napak pri izpolnitvi predmeta pogodbe.
IX. POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDE
14. člen
Če dobavitelj ne izpolni svoje obveznosti iz pogodbe ali če zamudi z njeno izpolnitvijo, ima naročnik pravico,
da si obračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % od vrednosti posameznega naročila, s katerim je dobavitelj v
zamudi, za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10 % vrednosti z DDV.
Rok dobave se lahko spremeni in naročnik ni upravičen do pogodbene kazni le zaradi izrednih dogodkov (višja
sila) in dogodkov, ki vplivajo na dobavo blaga in jih ni bilo mogoče predvideti ob dobavi ter jih ni povzročil
dobavitelj.
Dobavitelj mora pisno obvestiti naročnika o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v roku 1 dneva od
nastanka in 2 dni od prenehanja višje sile. K pisnemu obvestilu mora dobavitelj predložiti verodostojne
dokaze o nastanku vplivnosti na izvajanje del in trajanju višje sile s strani pooblaščene institucije Republike
Slovenije.
Naročnik in dobavitelj se strinjata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode
naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Iz naslova pogodbene kazni bo naročnik izstavil poseben račun, ki zapade v plačilo v 8 dneh od izdaje.
Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s
svojimi finančnimi obveznostmi iz okvirnega sporazuma.
X. SKRBNIKI POGODBE
15. člen (predstavniki pogodbenih strank)
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Brigita Vavpetič.
Skrbnik pogodbe na strani dobavitelja je _______________________.

16. člen (komunikacija med strankama)
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta
za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.
Naročnik bo uporabljal elektronski naslov: brigita.vavpetic@kamnik.si
Dobavitelj bo uporabljal elektronski naslov:_____________________
Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na zgoraj
navedena elektronska naslova, se šteje nasprotni stranki za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.
XI. SOCIALNA KLAVZULA in PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO
17. člen (razvezni pogoj)
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 dobavitelja ali njegovega partnerja ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali partnerju v času izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s/z:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja
ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za katerega 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.
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 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.
18. člen (protikorupcijska klavzula)
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.

XII. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta
ravnali kot dobra gospodarja, dobavitelj pa tudi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
20. člen (reševanje sporov)
Morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki predvsem
sporazumno.
V primeru, če ne bi prišlo do sporazumne rešitve spora, bo sporno zadevo reševalo pristojno sodišče.
21. člen
Glede pravic in dolžnosti dobavitelja in naročnika, ki niso določene v tej pogodbi se uporabljajo določila
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS št. 97/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: OZ), ki
urejajo kupoprodajno pogodbo.
22. člen (sprememba pogodbe)
Kakršnekoli spremembe tega pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob
soglasju obeh pogodbenih strank, pri čemer le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3.
23. člen (uveljavitev)
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Pogodba je sestavljena in podpisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank
po 2 (dva) izvoda podpisane pogodbe.

Dobavitelj:

Naročnik:

………………………………………..

OBČINA KAMNIK
Matej Slapar
ŽUPAN

………………………………………..
………………………………………..
Datum:
……………………………….

Datum:
……………………………….

