OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241 KAMNIK
Splet: http://www.kamnik.si/
Email: obcina@kamnik.si

Naročnik:

OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, ki jo zastopa župan Matej Slapar
Matična številka: 5874483000, ID št. za DDV: SI28232801

in
Izvajalec:

……………………………………………, ki ga zastopa ……………………………………...
Matična številka: ………………………………, ID št. za DDV: SI………………………………….

skleneta naslednjo
POGODBO
št. 430-0004/2021
o Vzdrževanju avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles KAMKOLO

UVODNA DOLOČILA
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi
izvedenega javnega naročila male vrednosti št. JN________/2021 z dne _______, objavljenega na
Portalu javnih naročil. Sestavni del te pogodbe so pogoji in določila, sprejeti z razpisno dokumentacijo.
Vrsta in obseg del, ki so predmet te pogodbe, sta razvidna iz ponudbenega predračuna izvajalca, št.:
_____________, z dne ____________, ki predstavlja sestavni del te pogodbe.
Pogodba se sklepa za izvajanje storitev vzdrževanja avtomatiziranega sistema za izposojo električnih
koles KAMKOLO in servisiranja električnih koles za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 12. 2023.
Pogodbena dela izvajalec izvede v skladu s:
- svojo ponudbo z dne _________, ter
- razpisno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan znotraj pogodbenih storitev zagotoviti tudi tiste dodatne storitve, ki niso izrecno
navedene v ponudbenem predračunu, so pa potrebne za varno in popolno funkcionalno delovanje
predmeta te pogodbe.
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in da je v enotnih cenah vkalkuliral vse potrebne
storitve, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za
pravilno izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela upravljanja, vzdrževanja in
servisiranja avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles KAMKOLO, kar obsega: administracijo
sistema, vzdrževanje koles, stojal in terminalov, premeščanje koles, izvajanje analitike, statistike ter
podporo za uporabnike in nosilca ter upravljavca sistema.
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Vzdrževanje na terenu obsega naslednje storitve:
 prerazporejanje koles v dosegu znotraj 9 km ali manj (najmanj 2x dnevno),

dela na terenu oz. na kolesarskih postajah: redno izvajanje popravil in nastavitev priklopnih
stebričkov ter pregled postaj, vključno z oljenjem in mazanjem gibljivih delov, pregled postaj,

čiščenje kolesarskih postaj – pometanje listja, čiščenje snega, pobiranje smeti, da je
zagotovljeno nemoteno delovanje postaje, čiščenje terminalov in stekla pred monitorjem,

izvedba dveh rednih letnih servisov vseh obstoječih kolesarskih postaj za izposojo koles,

vsakodnevno preverjanje stanja koles – preverjanje pnevmatik, zavor, privijanje pedal,
vijakov, luči, krmila, vilic, sedežev, preverjanje baterije in motorja,

redno preverjanje delovanja ključavnic na kolesih in menjavanje kode ključavnic (najmanj 1
krat tedensko),

servis, čiščenje in manjša popravila koles, pri čemer so v ponudbeni ceni v celoti zajeti stroški
popravila, vključno z vsemi nadomestnimi deli,

dobava in zamenjava dotrajanih in poškodovanih delov koles,

prostor za zimsko hrambo koles bo zagotovil naročnik, izvajalec pa je dolžan pripraviti kolesa
na "zimovanje" (pranje in čiščenje koles, zaščita, mazanje). Po preteku obdobja hrambe pa je
izvajalec dolžan pripraviti kolesa za nadaljnjo uporabo,

vzdrževanje baterij med zimovanjem: izvajalec mora zagotavljati, da je baterija el. koles
vedno napolnjena vsaj 20 %,

vsakodnevno spremljanje delovanja sistema in stanja opreme (redno preverjanje delovanja
terminalov, stanja parkirnih stojal, stanja priključnih mest),

ostale storitve vzdrževanja za brezhibno delovanje javnega sistema za izposojo koles (npr.
nameščanje obvestil na terminalih, nadomeščanje manjkajočih navodil oziroma nalepk na
terminalih, na kolesih, na priklopnih stebričkih),

storitev klicnega centra za sprejemanje klicev oz. podajanja informacij uporabnikom, vsak
dan od 6 do 21 ure, in zahtevan ustrezno usposobljen kader,

vzdrževalni sistem mora vključevati ustrezno vozilo za izvajanje opisane dejavnosti (da ne
pride do poškodb koles pri prevažanju) za hkratni prevoz minimalno 4-ih koles,

dodatno pobiranje koles na območju občine Kamnik v primeru vandalizma oz. nepravilne
vrnitve izven sistema (max. 2x na teden)

koordinacija z nosilcem in z upravljavcem sistema (Občino Kamnik, TIC).
Ponudnik mora zagotoviti premeščanje koles, ki so predmet naročila in tudi na drugih
postajališčih, ki se bodo izvedla v sklopu drugih naročil oziroma projektov v skladu s predloženo
ponudbeno ceno.
Vzdrževanje informacijskega sistema
Izvajalec mora izvajati nadgradnjo in posodobitev obstoječe programske opreme. Po razširitvi in
nadgradnji sistema mora izvajalec naročniku omogočati uporabo licence za uporabo programske
aplikacije, ki omogoča upravljanje s sistemom. Za obdobje izvajanja predmetnega JN mora
izvajalec ceno najema programske opreme in eventualnih njenih nadgradenj, posodobitev vključiti
v ponudbeno ceno tega javnega naročila.
Vzdrževanje informacijskega sistema obsega naslednje storitve:
 zagotavljanje dostopa in uporabe licence do programske aplikacije ter ustrezno tehnično
podporo,
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vzdrževanje, posodabljanje in nadgradnjo programske opreme, vključno z mobilno aplikacijo
za IOS in Android,
redno odpravljanje sistemskih napak: odzivni čas v delovnih dneh max. 8 ur, med vikendi in
prazniki max. 12 ur; čas za odpravo napak v delovnih dneh max. 24 ur, med vikendi in
prazniki max. 48 ur,
kreiranje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS) uporabnikom preko sistema (opozorila,
informacije, javljanje prekoračitev najema),
nadgradnja sistema z namenom obračunavanja časovne uporabe koles – izvajalec prilagodi
sistem za namen plačljivega sistema izposoje,
nadgradnja sistema za javljanje incidentov in delovanja opreme (v primeru poškodb
priključnih naprav, odtujitev koles, zakasnitve, ipd.) na priključnih postajah po SMS ali
elektronski pošti na izbrane naslove,
priprava analize sistema in mesečnih poročil o delovanju sistema (poročanje po uporabnikih,
številu izposoj po posameznih postajah in kolesih, število izposoj po posameznih mesecih,
številu premikov koles),
izvajanje usposabljanj za podporo in rokovanje s sistemom klicnega centra, vzdrževalcev
sistema, nosilcev in upravljavcev sistema,
zagotavljanje tehnične podpore vzdrževalcem sistema, nosilcem in upravljavcem sistema,
koordinacija z nosilcem in upravljavcem sistema in priprava zahtevanih podatkov ter
informacij (Občina Kamnik; TIC).

Ponudnik mora zagotoviti aktivno sodelovanje z drugimi primerljivimi sistemi izposoje koles, ki se bodo
vzpostavljali na območju občine Kamnik in se izvajali preko projektnega sodelovanja ter iskati
programske rešitve za zagotavljanje kompatibilnosti (npr. Kolesarska veriga na podeželju). Programske
rešitve se obračunavajo v skladu s ponujeno ceno v popisu del in ob predhodni odobritvi naročnika.
Izvajalec se je pred oddajo ponudbe seznanil z območjem in obsegom izvajanja naročila, z
razpoložljivimi in dostopnimi podatki, in z že vzpostavljenim sistemom za izposojo električnih koles in
njegovim delovanjem. Spoznal je vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo dela, je
preizkusil in prekontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom, ter vse ostale okoliščine, ki lahko
vplivajo na izvedbo in organizacijo del.
V času trajanja pogodbe se lahko spremeni obseg storitev, in sicer se lahko pokaže potreba po dodatnih
storitvah ali pa se obseg zmanjša. Morebitne dodatne storitve se zaračunajo po cenah, določenih v
posameznih postavkah izpolnjenega popisa del – ponudbenega predračuna.

VREDNOST POGODBENIH DEL IN NJIHOVO PLAČILO
3. člen
(vrednost del ter njihovo plačilo)
Vrednost del, prevzetih s to pogodbo, znaša z vključenim davkom na dodano vrednost
_____________€
(z besedo: _____________________________________________________ €),
od tega znaša DDV _____________€.
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Zgoraj navedena pogodbena vrednost predstavlja vrednost za celoten obseg javnega naročila, ki že
vključuje tudi postajo 8, katere izvedba je previdena v drugi polovici leta 2021. Posledično se
pogodbena vrednost zniža glede na okoliščino, ali je postaja 8 in s to postajo vezane storitve že v
uporabi ali ne.
Pogodbena dela se bodo plačevala iz proračunske postavke št.: 6202 – Uvedba izposoje koles v
Kamniku.
Naročnik bo poravnal svoje obveznosti do izvajalca na
_________________________odprt pri _____________________.

transakcijski

račun

št.:

Naročnik bo pogodbena dela v nespornem delu plačal 30. dan od prejema računa s strani izvajalca.
Izvajalec se zavezuje, da bo račun za pogodbena dela naročniku izstavil po preteku vsakega meseca
(mesečni obračun) za storitve, ki so bile opravljene v preteklem mesecu. Izvajalec mora za opravljene
storitve v tekočem mesecu naročniku predložiti tudi specifikacijo, iz katere evidentno izhaja, katere
storitve vzdrževanja so bile v preteklem mesecu izvedene. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec
sklicevati na številko sklenjene pogodbe.
V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do plačila zakonskih zamudnih obresti.
V primeru, da zapade plačilo na dela prost dan oz. drug dan, na katerega se pri naročniku ne dela,
zapade rok plačila na prvi naslednji delovni dan.
Naročnik lahko iz utemeljenih razlogov zavrne plačilo računa, vendar mora to storiti pisno najkasneje
v 15. dneh po prejemu le-tega. V primeru pravočasne zavrnitve računa zamudne obresti ne tečejo,
dokler se naročnik in izvajalec ne sporazumeta o spornem dejstvu.
Izvajalec se zaveže, da bo vse račune naročniku pošiljal izključno v elektronski obliki (e- račun).

4. člen
(sestavine pogodbene vrednosti del)
Pogodbena cena vključuje vse stroške izvajalca, potrebne za izvedbo vseh del po tej pogodbi. Cenik
posameznih storitev, ki so predmet te pogodbe, je razviden iz izpolnjenega obrazca »Specifikacija
naročila (popis del)«, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.
Naročnik si pridržuje pravico do določitve morebitnega manjšega ali večjega
razpisanega, pri čemer bo pisno obvestil izvajalca del.

obsega del od

TRAJANJE POGODBE
5. člen
(rok izvedbe del)
Pogodba se sklepa za določen čas, in sicer za obdobje od __________ 2021 do 31. 12. 2023.
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OBVEZNOSTI NAROČNIKA
6. člen
Naročnik se zaveže v času veljavnosti te pogodbe izvajalcu zagotoviti:
-

da se cilji izvajalca glede obratovanja sistema, ki je predmet te pogodbe, in tehničnih naprav
upoštevajo oziroma realizirajo v skladu s to pogodbo,
da bodo izvajalcu predane vse informacije in dokumenti, ki so potrebni za izvajanje njegovih
storitev po tej pogodbi
da bo imel izvajalec zagotovljen nemoten dostop do objektov in naprav, ki so predmet te
pogodbe
tekoče obveščanje o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na
izvršitev prevzetih storitev
zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem da se
prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
7. člen
(način izvrševanja del)

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa pogodbena dela izvedel na podlagi ponudbenega predračuna,
omenjenega v 1. členu te pogodbe ter na način, da bodo zavarovana pred vsemi morebitnimi vplivi,
kvaliteta del pa zaradi tega ne bo trpela.
Vsak poseg v obstoječi sistem, ki je predmet upravljanja po tej pogodbi, v smislu spremembe oz.
nadgradnje sistema, se lahko izvede izključno v soglasju lastnika objekta Občine Kamnik.
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, roka ter kvalitete, so dopustne le z aneksom k tej
pogodbi.
Izvajalec se izrecno zavezuje pogodbena dela izvesti strokovno, kvalitetno ter v skladu z določbami iz
javnega naročila oz. povabila k oddaji ponudb in te pogodbe. Prav tako se izvajalec med izvrševanjem
te pogodbe zavezuje upoštevati morebitne pripombe in mnenje naročnika.
8. člen
(druge obveznosti izvajalca)
Za vse opravljene storitve bo izvajalec pridobil in predal naročniku listine, poročila izvedenih del in
račune, iz katerih bodo razvidne količine, vrste in kvaliteta opravljenih storitev.
Izvajalec je odgovoren za kvaliteto ter funkcionalno pravilnost prevzetih del in storitev. Storitve in dela
mora opraviti strokovno ter ne sme povzročati dodatnih del, škode ali stroškov naročniku v času
izvajanja storitev. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca.
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Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku oziroma drugemu pooblaščenemu zastopniku naročnika,
kadarkoli vpogled oziroma pregled nad izvedbo, ter stalen nadzor nad izvajanjem storitev.
9. člen
Naročnik in izvajalec se izrecno strinjata, da izvajalec odgovarja za vso škodo (materialno in
nematerialno), ki nastane zaradi malomarnega ravnanja izvajalca oz. njegovih delavcev.
V primeru, da pride pri izvajanju storitev do škode po odgovornosti izvajalca, mora le-ta na svoje
stroške škodo odpraviti ali povrniti ter nadomestiti, popraviti in dokončati storitve, ki morajo biti
opravljene v skladu z zahtevami naročnika in navodili nadzorne osebe.
Za škodo, ki jo izvajalec povzroči, odgovarja v skladu s splošnimi pravili odškodninske odgovornosti.
PODIZVAJALCI
10. 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:
Del javnega naročila, ki bo oddan v
podizvajanje:
Neposredna plačila:
DA
NE
Podizvajalec:
Naslov podizvajalca:
Davčna št.:
Matična št.:
TRR:
Del javnega naročila, ki bo oddan v
podizvajanje:
Neposredna plačila:
DA
Podizvajalec:
Naslov podizvajalca:
Davčna št.:
Matična št.:
TRR:

NE
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Del javnega naročila, ki bo oddan v
podizvajanje:
Neposredna plačila:
DA

NE
11. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah podatkov o
podizvajalcih, danih v svoji ponudbi (drugi odstavek 94. člena ZJN-3) in mu poslati informacije o novih
podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora
izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o javnem naročanju skupaj z obvestilom
naročniku med drugim predložiti vse podatke in dokumente, ki jih je naročnik za podizvajalce zahteval
v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je
postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v desetih dneh od prejema
predloga.
12. člen
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.
13. člen
Če naročnik ugotovi, da storitve, ki so predmet te pogodbe, izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni
navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca
na način določen v tej pogodbi, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o
prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na lokacijah, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce
kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo storitve. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne
podatke.
14. člen
/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so
obvezna, če je podizvajalec to zahteval v ponudbi oziroma tekom izvajanja pogodbe (v primeru
vključitve novih podizvajalcev tekom izvajanja del). Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi
potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni
pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so
opravljali storitve po neposredni pogodbi.
/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60
(šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega
naročila.
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Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.
Naročnik ni dolžan razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in
zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu
jih nalaga ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s 7. odstavkom 94. člena ZJN-3.
KRŠITVE POGODBENIH DOLOČIL
15. člen
(pravice naročnika, če se izvajalec ne drži pogodbenih določil)
Če se izvajalec ne drži pogodbenih določil, ima naročnik pravico po lastni izbiri:
 zahtevati izpolnitev pogodbe in odškodnino;
 zahtevati sorazmerno znižanje vrednosti pogodbenih del in odškodnino;
 brez predhodnega poziva odstopiti od pogodbe.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe tudi v primeru, če
pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila ali bistveno otežila izvedbo
pogodbenih obveznosti (npr. uvedba stečajnega ali likvidacijskega postopka, prisilna poravnava,…).
16. člen
(pogodbena kazen in odškodnina)
V primeru, da izvajalec neupravičeno zakasni z roki oz. s pravočasno izvršitvijo del iz 2. člena, plača
naročniku pogodbeno kazen v višini 0,2 % od pogodbene vrednosti del, za vsak dan zamude, pri čemer
pogodbena kazen ne sme preseči 10 % pogodbene vrednosti del.
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.
Presojo, ali gre za neupravičeno zamudo in presojo o višini utrpljene škode opravi naročnik sam,
upoštevajoč pri tem določbe veljavne zakonodaje in te pogodbe.
17. člen
(oddaja del drugemu izvajalcu)
Če izvajalec ne spoštuje rokov, določenih s to pogodbo ali ne izvaja del v skladu s to pogodbo, sme
naročnik oddati delo v celoti ali deloma, drugemu izvajalcu. Morebitno razliko v ceni ter vse morebitne
stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako
sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.
ZAVAROVANJE
PRAVOČASNE IN KVALITETNE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI
18. člen
(pomanjkljivosti v izvedenih delih)
Če bi bile ugotovljene pri izvajanju storitev iz 2. člena te pogodbe pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče
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popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik
izbirno pravico:
 da zahteva novo izvedbo;
 da sorazmerno zniža vrednost teh del, kot odbitek pri kvaliteti;
 da odstopi od pogodbe ter zahteva od izvajalca vračilo že plačanega zneska skupaj z
odškodnino za utrpljeno škodo in izpad prihodka, ki bi utegnila nastati naročniku.
19. člen
(odstop od pogodbe)
Če izvajalec ne bo upošteval določil glede odzivnega časa in časa za odpravo napake, navedenih v 2.
členu te pogodbe in v razpisni dokumentaciji do te mere, da sam informacijski sistem ne bo deloval v
skladu z zahtevanimi specifikacijami, razpisno dokumentacijo ali standardi na področju, ki je predmet
javnega naročila oz. bo samo delovanje predmetnega informacijskega sistema močno okrnjeno
(nedelovanje terminalov, težave pri izposoji koles) si naročnik pridržuje pravico do enostranskega
odstopa od pogodbe.
Če izvajalec ne bo izpolnjeval obveznosti opredeljenih v 2. členu te pogodbe glede vzdrževanja na
terenu in bo zaradi tega močno okrnjeno normalno delovanje celotnega sistema izposoje koles, si
naročnik pridržuje pravico do enostranskega odstopa od pogodbe.
Naročnik bo izvajalca o sami kršitvi pogodbenih obveznosti iz 2. člena te pogodbe pisno obvestil in mu
določil rok za odpravo napak oz. izpolnitev obveznosti. V kolikor napake v postavljenem roku ne bodo
odpravljene, bodo izpolnjeni pogoji za enostranski odstop od pogodbe.
20. člen
(zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti)
Izvajalec mora v 10ih dneh po podpisu pogodbe Občini 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 Občina 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 pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.
Predloženo zavarovanje mora veljati še najmanj 90 dni po roku za izvedbo naročila.

KONČNE DOLOČBE
21. člen
(pooblaščeni zastopniki)
Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je: Alenka Babnik
Vodja naročila na strani izvajalca po tej pogodbi je: ……………………………
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V primeru zamenjave pooblaščenega zastopnika zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki.
22. 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: alenka.babnik@kamnik.si
Izvajalec 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.
23.
(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.
24. 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.
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25. 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.
26. člen
(uveljavitev)
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko izvajalec predloži
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 (dva)
izvoda podpisane pogodbe.
Datum:

Datum:

NAROČNIK:
OBČINA KAMNIK
Matej Slapar
ŽUPAN

IZVAJALEC:
_________________________
_________________________
_________________________

