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[POLNI NAZIV NAROČNIKA, polni naslov] 

 

ki ga zastopa__________ 

(v nadaljevanju: naročnik)  

matična številka:__________ 

identifikacijska številka za DDV: __________ 

 

in 

 

[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov] 

 

ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika] 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

matična številka: [številka] 

identifikacijska številka za DDV: SI[številka] 

bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke]  

 

 

sta dogovorila in sklenila naslednjo 

 

 

 

POGODBO, [številka] 

 

 

 

PREDMET POGODBE 

1. člen 

 

Predmet pogodbe je [predmet javnega naročila]. 

 

Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 

[dan.mesec].2019, pod številko objave [številka]/2019-W01. 

 

Pogodba je sklenjena za obdobje od [dan.mesec.leto] do [dan.mesec.leto]. 

 

2. člen 

 

Izvajalec izvaja dela v skladu z tehničnimi zahtevami, ki so sestavni del te pogodbe. Sestavni 

del te pogodbe je tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija izvajalca. 

 

Naročnik si v času veljavnosti pogodbe pridržuje pravico k spremembi količin pogodbenih 

storitev in spremembi opreme. 

 

Pri pripravi novih cen vezanih na spremembe opreme se upoštevajo cene prvotne ponudbe na 

podlagi katere je sklenjena predmetna pogodba. Vse navedene spremembe se uredijo z 

dodatkom k osnovni pogodbi.   
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CENA POGODBENIH DEL 

3. člen 

 

Vrednost del, na osnovi ponudbenega predračuna št. __________ z dne ___________ 

znaša [ponudbena vrednost v EUR brez DDV].   

 

Cene po enoti mere so fiksne in veljajo do izteka roka veljavnosti pogodbe. Izvajalec do 

morebitnih podražitev ni upravičen. 

 

NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OBVEZNOSTI 

4. člen 

 

Izvajalec bo opravljene storitve naročniku zaračunaval enkrat mesečno do 3. dne v mesecu za 

pretekli mesec. Izvajalec mora k računu priložiti originalne, s strani naročnika potrjene 

delovne naloge in podpisane dobavnice. V primeru skupne ponudbe pogodbeni stranki 

soglašata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljene storitve, ki se glasi 

na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku tudi izdane račune vseh 

partnerjev. Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega 

od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot to izhaja iz predloženih računov. 

 

Račun, ki ga izvajalec izstavi, mora biti zbiren. Priloga zbirnemu računu je s strani naročnika 

potrjeni zapisnik o prevzemu – predaji opravljenih storitev. Iz računa mora biti razvidna 

vrsta, količina in cena izvedene storitve in dobavljenega blaga izkazana z osnovo in z DDV. 

 

Naročnik bo svojo obveznost poravnal na osnovi izdanega računa, 30. dan od prejema 

računa, na transakcijski račun izvajalca, številka [številka TRR], odprt pri [naziv banke].  

 

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki je podlaga 

za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan 

roka šteje naslednji delavnik. 

 

KAKOVOST DEL IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA 

5. člen 

 

Naročnik iz izvajalec se sporazumeta, da bo izvajalec izvajal storitev v skladu s ponudbo in 

ponudbenim predračunom. Naročnik bo izvedeno storitev prevzel zapisniško. Količinski 

prevzem se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo: 

• pogodbena dela opravil  s strokovno usposobljenimi delavci; 

• pogodbena dela opravil kvalitetno, s skrbnostjo dobrega vestnega serviserja in 

skladno z določili te pogodbe ter vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje 

predmeta pogodbe; 

• pogodbena dela opravil tako, da ne bo moten delovni proces naročnika; 

• pri izvajanju pogodbenih del ravnal gospodarno; 

• pogodbena dela izvajal pravočasno; 

• naročnika sprotno  obveščal o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na 

vsebinsko, vrednostno in terminsko izvedbo storitev;  
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• pogodbena dela izvajal v skladu z določili v razpisni dokumentaciji naročnika; 

• omogočil ustrezen nadzor naročniku; 

• po zaključku pogodbenih del pripravil delovni nalog oz. poročilo o opravljenih 

storitvah, ki ga bo potrjenega predložil v potrditev predstavniku naročnika.  

 

Za izvajanje pogodbe veljajo naslednja splošna pravila: 

• Predmet javnega naročila je servisiranje bazenske tehnike. Količine v predračunu so 

okvirne. 

• Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja te 

pogodbe naročal le tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval. 

• Izvajalec zagotavlja, da razpolaga z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ter 

zagotavlja ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v 

predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter 

določili predpisov in standardov s predmetnega področja. 

• Izvajalec zagotavlja odzivni čas največ 24 ur po prejemu naročila s strani naročnika. 

• Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku ob podpisu pogodbe, kot jamstvo za dobro in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti izročil tri (3) bianco menice s 

pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta«) in plačljivo na 

prvi poziv v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 60 dni po izteku veljavnosti pogodbe.  

 

Izvajalec se obvezuje, da bo opravljeno storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih 

stroke, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomično in v okviru določil te 

pogodbe. Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji razpisne in ponudbene 

dokumentacije, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.  

 

Če naročnik oceni, da pogodbene obveznosti niso izpolnjene dovolj kakovostno, bo na to 

opozoril izvajalca in mu postavil rok, do katerega mora le ta kakovost izboljšati. Če naročnik 

poda pisne pripombe, jih je izvajalec dolžan odpraviti v roku treh dni. 

 

V primeru, da izvajalec kakovost ne izboljša oz. pisnih pripomb ne odpravi lahko naročnik 

unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca obveščal o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane 

z izvajanjem pogodbenih obveznosti. 

 

Naročnik se zavezuje, da bo: 

• izvajalcu omogočil nemoten dostop do lokacij kjer se izvajajo pogodbena dela; 

• izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;  

• obveščal izvajalca o ugotovljenih napakah in pomanjkljivostih;  

• plačeval izvedene storitve v dogovorjenih rokih.  

 

Naročnik bo povračilo nastale škode uveljavljal po določilih Obligacijskega zakonika, 

neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

 

SKRBNIKI POGODBE 

6. člen 
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Kontaktna oseba naročnika je [ime in priimek]. 

Predstavnik oz. pooblaščena oseba izvajalca je [ime in priimek]. 

 

Kontaktna oseba naročnika je obenem tudi skrbnik te pogodbe. 

 

MATERIAL IN DELOVNA SILA 

7. člen 

 

Izvajalec bo dela izvedel z polnoletnimi osebami, ki so pri njem legalno zaposleni, so 

strokovno usposobljeni, seznanjeni z navodili za varno delo, usposobljeni za varno izvajanje 

del, po mnenju zdravnika zmožni za izvajanje teh del. Pri delu bodo uporabljali predpisano 

osebno varovalno opremo in upoštevali vse predpisane varnostne ukrepe.  

 

Izvajalec odgovarja za vso eventualno nastalo škodo, ki bi jo naročniku povzročili izvajalčevi 

delavci pri opravljanju svojega dela. O nastanku škode je izvajalec dolžan naročnika 

nemudoma obvestiti. Povzročena škoda se ugotovi ob skupnem ogledu skrbnikov te pogodbe. 

 

PODIZVAJALCI 

8. člen 

 

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci: 

 

[naziv in polni naslov], 

Matična številka: [številka], 

Davčna številka: [številka], 

TRR: [številka], 

 

[naziv in polni naslov] 

Itd. 

 

Podizvajalec zahteva/ne zahteva neposredno plačilo. Izvajalec pooblašča naročnika, da na 

podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. 

 

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe 

z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo 

naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v 

petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima 

izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo 

izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od 

prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v 

tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 

prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju. 

 

SPREMEMBA POGODBE MED NJENO VELJAVNOSTJO 

9. člen 

 

Sprememba pogodbe je možna iz razlogov, ki jih določa 95. člen ZJN-3 in sicer: 



 

Stran 5 od 7 

 

• storitve oz. dobave blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso 

bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca: 

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti 

ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi 

v okviru prvotnega javnega naročila, ter 

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov. 

 

POGODBENA KAZEN 

10. člen 

 

V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je po opozorilu naročnika izvajalec dolžan takoj 

odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. V primeru, da je storitev, ki je navedena na računu 

izvajalca, nekvalitetno ali delno izvedena in je to pisno dokumentirano, naročnik račun za 

taka dela delno ali v celoti zavrne oziroma ga poravna le v vrednosti nespornih del. Če se 

nekvalitetna storitev del ponavlja, naročnik izvajalca najprej pisno opozori, če pa se izvedba 

storitev še ne popravi, naročnik obračuna pogodbeno kazen v višini 10% mesečnega plačila. 

 

PREKINITEV POGODBE 

11. člen 

 

Pogodbo je možno prekiniti, v kolikor pride do bistvenega kršenja določil te pogodbe s strani 

ene ali obeh strank. 

 

Za bistvene kršitve šteje: 

- ne poravnavanje zapadlih obveznosti, 

- neodzivnost v zahtevanem času, 

- slaba kakovost storitev, ki jih izvajalec ne izboljša v postavljenem roku, 

- nespoštovanje naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije. 

 

Stranka, ki prekinja pogodbo zaradi bistvenih kršitev, je dolžna o tem obvestiti drugo stranko 

pisno najmanj 30 dni pred dnem, s katerim namerava odstopiti od pogodbe. 

 

V primeru prekinitve pogodbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ene izmed 

strank, ima druga stranka pravico do povračila škode, ki ji je bila povzročena. 

 

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej 

pogodbi, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev. 

 

REŠEVANJE SPOROV 

12. člen 

 

Spore iz te pogodbe, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bosta pogodbeni stranki 

predložili reševati rednemu stvarnemu pristojnemu sodišču na sedežu naročnika. 

 

13. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta vse spremembe ali dopolnitve pogodbe urejali z aneksom. 
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DRUGE DOLOČBE 

14. člen 

 

Protikorupcijska klavzula in socialna 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. 

  

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 

izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 

ODLOŽNI POGOJ 

15. člen 

 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe stranki in ko izvajalec predloži 

finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

16. člen 

 

Pogodba je napisana v treh izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, pogodbena 

stranka po en izvod. 

 

 

 

[Kraj], [datum]    [Kraj], [datum] 

 

 

NAROČNIK:     IZVAJALEC: 

 

 

 

__________________              __________________ 

[žig in podpis]    [žig in podpis] 
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Priloge: 

- 3x bianco menica s pooblastilom za izpolnitev, ki jo mora stranka pogodbe naročniku 

izročiti najkasneje na dan podpisa pogodbe, 

- razpisna in ponudbena dokumentacija, 

- lastna izjava izvajalca o: 

- njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter 

- o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 


