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POGODBA O JAVNEM NAROČILU ZA IZVEDBO ULTRAFILTRACIJE V VODARNI 

JEPIHOVEC 

 

 

sklenjena med 

NAROČNIKOM: OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, 
ki ga zastopa Marko Funkl, župan 
 

Matična številka: 5880181000 
Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 83246274 
Transakcijski račun (TRR): SI56 0123 4010 0018 218 odprt pri UJP 

 

in 

IZVAJALCEM:  
ki ga zastopa , direktor 

Matična številka:  
Identifikacijska številka (ID za DDV):  

Transakcijski račun (TRR):  

  

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi: 

• javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka z dne z naslovom Javno naročilo za izvedbo 
ultrafiltracije v vodarni Jepihovec,  

• naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka z dne, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 
pod oznako _______, 

• razpisne dokumentacije _______, 
 

izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba. 

II. PREDMET POGODBE 

2. člen 

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame naročilo za izvedbo ultrafiltracije v vodarni Jepihovec po ponudbi 
izvajalca številka _____. 

3. člen



 

Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: 
 

• Razpisna dokumentacija naročnika v postopku oddaje javnega naročila številka objave na Portalu javnih naročil   
z dne   ; 

• Ponudba številka ______ z dne __________. 
 

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe. 

Za tolmačenje pogodbe se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v prvem odstavku tega člena.  

4. člen 

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, projektno, 
razpisno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo, objektom in terenskimi razmerami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala. 

Dobavljeno blago mora ustrezati kupčevim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in mora biti skladno z 
vso veljavno zakonodajo. 

 

III. POGODBENA CENA, JAMSTVA IN GARANCIJE 

5. člen 

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe in znaša: 

_____________ EUR brez DDV 

_____________ EUR davek na dodano vrednost (DDV)  

_____________ EUR pogodbena vrednost vključno z DDV. 

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški izvajalca, ki so potrebni za izvedbo predmetnega naročila v skladu s to pogodbo, 
tako da je pogodbena cena fiksna in nespremenljiva. 

Izvajalec mora ob izdaji faktur upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano vrednost. 

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in je ni 
možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvez z tem nima pravice zaračunavati nobenih dodatnih 
stroškov. 

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v proračunu Občine Hrastnik.  

 
6. člen 

Naročnik bo izvajalcu pogodbeno vrednost plačal v treh obrokih, in sicer: 

• 30 % pogodbene vrednosti po končani dobavi in montaži opreme, 

• 40 % pogodbene vrednosti po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju predmeta javnega naročila, 

• 30 % pogodbene vrednosti po odpravi pomanjkljivosti in podpisu primopredajnega zapisnika. 

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje 
datum vnosa popolnega računa z vsemi zahtevanimi prilogami v sistem UJPnet. 

 

7. člen 
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Predmet javnega naročila in vsi potrebni preizkusi delovanja se izvedejo na lokaciji vodarne Jepihovec. 

Po namestitvi se izvede tri mesečno poskusno obratovanje predmeta javnega naročila. Po uspešno opravljenem 
obratovanju mora naročnik izvajalcu predati vso potrebno tehnično dokumentacijo. 

Pogodbena vrednost vključuje tudi celotne stroške usposabljanja zaposlenih pri naročniku o uporabi in vzdrževanju 
predmeta javnega naročila. 

8. člen 

Izvajalec zagotavlja naročniku servisne storitve predmeta javnega naročila z odzivnim časom enega delovnega dne. V 
primeru okvare v garancijskem roku predmeta javnega naročila pa se odzivni čas skrajša na dve uri od prejema 
reklamacije. 

Izvajalec se zavezuje zagotavljati servisne storitve in rezervne del za predmet javnega naročila še 10 let po datumu 
prevzema s strani naročnika. 

9. člen 

Naročnik kupcu jamči, da bo predmet javnega naročila deloval brezhibno in ne bo imel stvarnih napak in da popolnoma 
ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene 
dokumentacije. 

10. člen 

Prodajalec zagotavlja brezhibno tehnično delovanje in splošno garancijo za blago za obdobje najmanj 24 mesecev od 
dneva podpisa prevzemnega zapisnika, pri čemer mora blago ob predaji v celoti ustrezati zahtevam iz javnega naročila in 
te pogodbe. 

IV. PODIZVAJALCI 

11. člen 

Podatki o podizvajalcih: 

Podizvajalec 1 (firma, 
naslov): 

 

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno 
plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.  

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna 
plačila, se šteje, da: 

• glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik 
namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,  

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.  

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. 

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 
94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer 
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najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom 
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. 
člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj 
obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo 
podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del 
in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od 
plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel 
plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 
Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. 
Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje. 

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

12. člen 

Naročnik se obvezuje pred pričetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja, tehnično dokumentacijo v kolikor z 
njo razpolaga, popise del oz. specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski plan izvajanja del. 

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM 

13. člen 

 

Za naročnikovega pooblaščenca in skrbnika te pogodbe se imenuje g. Tomaža Sihurja. 

Za izvajalčevega pooblaščenca in skrbnika te pogodbe se imenuje _________________. 

 

VII. ROKI IZVAJANJA DEL 

14. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in da bo pogodbena dela dokončal 
najkasneje do ______________________. 

 

VIII. POGODBENA KAZEN 

15. člen 

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo 
pogodbene kazni v višini 1 promila od vrednosti pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne 
pogodbene vrednosti brez DDV. 

Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu. 

Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima 
naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik 



 Pot Vitka Pavliča 5 T 03 56 54 350 W hrastnik.si 

 1430 Hrastnik F 03 56 54 369 E obcina.hrastnik@hrastnik.si 

 

5 

uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

IX. PREVZEM DEL 

16. člen 

Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko sta uspešno opravljena tri mesečno poskusno obratovanje in odpravljene 
pomanjkljivosti, ugotovljene pri končnem kvalitetnem pregledu ter izročena vsa potrebna dokumentacija. O dokončanju in 
prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik. 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešnem prevzemu vseh del iz te pogodbe začneta z izdelavo končnega 
obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 10 dneh od dneva uspešnega prevzema del. 

 

X. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA 

17. člen 

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO 

Instrument zavarovanja: bančna garancija/ kavcijsko zavarovanje 

Višina zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti z DDV 

Čas veljavnosti: najmanj 60 dni od roka za izvedbo del 

Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe. 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te 
pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih 
obveznosti. 

 

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK  

Instrument zavarovanja: bančna garancija/ kavcijsko zavarovanje 

Višina zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti z DDV 

Čas veljavnosti: 3 leta od prevzema 

Ponudnik je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo 
štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti.  

18. člen 

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbe zavarovano odgovornost svoje dejavnosti za zavarovalno vsoto najmanj 
60.000 EUR.  

XI. VIŠJA SILA  
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19. člen 

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in jih stranki 
nista mogli predvideti ob sklepanju  pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Prodajalec je kupca dolžan pisno obvestiti o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po njenem nastanku. 

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. 

XII. REŠEVANJE SPOROV 

20. člen 

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. 
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem 
sodišču po sedežu naročnika. 

XIII. PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA 

21. člen 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te 
pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali 
organizacije iz javnega sektorja 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 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 ta pogodba nična. 

Naročnik bo v primeru ugotovitve 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 dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike 
Slovenije. 

22. člen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno 
odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega 
naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali 
njegovem 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.  

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest 
mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne 
nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi 
javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh 
od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba 
razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

XIV. REVIZIJSKA SLED 

23. člen 
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Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe 
projekta. 

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še 
najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti 

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu 
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, 
nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma 
po poteku pogodbe o izvedbi projekta. 

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne 
aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah zavoda. Revizijska sled je 
skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih 
povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. 

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov 
nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij. 

XV. KONČNE DOLOČBE 

24. člen 

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem po 
predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo. 

25. člen 

Ta pogodba je napisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda. 

 

 

V/na ___________, dne ________________   v_____________ dne __________ 
 
Št. zadeve:______________________    Št. zadeve: _________________ 
 

 
 

Izvajalec: 
 

 
 

Naročnik: 

 Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik  
 
 

župan 

 

 

 


