VZOREC
POGODBA ŠT. _________________
NAKUP GASILSKEGA VOZILA ZA AC 24/70 PGD Brežice
ki jo sklepata:
Gasilska zveza Brežice, Cesta svobode 17, 8250 Brežice, davčna številka SI65652088,
matična številka 5116236000, ki jo zastopa predsednik Herman Premelč, v nadaljevanju:
naročnik
in
_______________ , matična številka _______________ , ki ga zastopa direktor/ica
_____________________________ , v nadaljevanju dobavitelj

Uvodne določbe
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
-

da je bil dobavitelj izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne ___________
na Portalu javnih naročil, št. JN000745/2020-B01 in obveščen z obvestilom o oddaji
naročila št. ____________ z dne ____________,

-

da sta ponudba in predračun dobavitelj št. _________ z dne _________ sestavljena
na podlagi razpisne dokumentacije in sta sestavni del pogodbe.

Predmet pogodbe
2. člen
Predmet pogodbe je nakup gasilskega vozila AC 24/50 za potrebe Prostovoljnega gasilskega
društva Brežice.
Vrsta in kvaliteta gasilskega vozila sta razvidni iz popisa in predračuna dobavitelja št.
____________ z dne __________, ki je sestavni del te pogodbe. Dobavitelj izjavlja, da je
gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in
normativi stroke za tovrstna vozila ter zahtevami naročnika. Vozilo (podvozje + nadgradnja)
je tovarniško novo.
Pogodbena cena
3. člen
Vrednost pogodbe za dobavo predmetnega vozila je dogovorjena in vezana na pogodbeni
predračun dobavitelja številka ______________________ dne ________________ in znaša
1.1
1.2
1

Cena za podvozje
Cena za nadgradnjo
Ponudbena cena
(skupaj 1.1 do 1.2)

EUR
EUR
EUR

2
3
4

Popust __________ %
Skupaj 1 - 2 (brez DDV)
DDV ________ %

EUR
EUR
EUR

Pogodbena cena z DDV
EUR
(3+4)
(točka 5 z besedo: ………………………………………………………………………………..)
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Tako dogovorjena cena vključuje: Nabavno ceno, vso dodatno opremo, davek na dodano
vrednost, popuste in rabate ter vse morebitne ostale stroške (prevoz, hramba, zavarovanje),
ki bodo nastali do zapisniškega prevzema vozila s strani naročnika. Med pogodbenima
strankama je nedvoumno, da pomeni zapisniški prevzem vozil ugotovitev, da vozilo v celoti
ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Neto cene iz tega člena so fiksne do dokončanja del.
4. člen
Dobavitelj se obvezuje, dobaviti gasilsko vozilo v obsegu in kvaliteti, kot je navedeno v
ponudbi in predračunu, najkasneje do, in sicer podvozje do 15. 5. 2020 ter nadgradnja do 31.
7. 2020.
Za datum dokončanja del šteje datum naveden na primopredajnem zapisniku prevzema
vozila s strani naročnika, kateremu mora biti priloženo:
- potrdilo, da je vozilo izdelano v skladu s tipizacijo GZS ,
- potrdilo o opravljeni drugostopenjski homologaciji ter račun, ki je podlaga za
registracijo vozila,
- navodila za uporabo in vzdrževanje vozila,
- zapisnik opravljenem prikazu uporabe vozila bodočim voznikom in strojnikom,
- elektronska, električna shema vozila z navodili.
- dokumentacija podvozja (servisna + garancijska knjižica, navodila, itd.),
- garancijski listi za pri dobavitelju nabavljeno opremo,
- garancija za nadgradnjo vozila.
Prevzem vozila se ne more opraviti pred datumom izvedbe šolanju voznikov vozila.
Vsa navodila morajo biti v slovenskem jeziku.
5. člen
Z dnem, ko je opravljen prevzem gasilskega vozila, postane naročnik lastnik predmetnega
gasilskega vozila. Odgovornost za riziko preide od dobavitelja k naročniku z dnem prevzema
gasilskega vozila.
Podizvajalci
6. člen
Poleg dobavitelja sodelujejo pri izvedbi dobav tudi naslednji podizvajalci:
____________________________________________________________________
(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski
račun, zakoniti zastopnik)
za naslednja dela ___________________________________________________
(opomba: navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet, količino del, kraj in
rok izvedbe del),
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v skupni vrednosti …………………………. €.
Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti:
a) kopije pogodb med dobaviteljem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim
predračunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna
številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)
- ter rok za izvedbo teh del.
b) soglasje podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva.
7. člen
Dobavitelj pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem iz prejšnjega
člena te pogodbe, ki to zahtevajo.
Na podlagi zakonske obveze naročnika, pooblastilom dobavitelja iz prejšnjega odstavka tega
člena ter zahteve podizvajalca iz zadnjega odstavka prejšnjega člena te pogodbe se
neposredna plačila naročnika podizvajalcu izvajajo v smislu cesijskih pogodb.
Naročnik bo svoj del obveznosti podizvajalcu plačeval v rokih in na način, ki veljajo za
glavnega dobavitelja.
8. člen
Dobavitelj mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim
podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev
naročnika. Dobavitelj mora v 5 (petih) dneh po prejemu naročnikove privolitve naročniku
predložiti:
- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti
prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
- soglasje podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva,
- kopijo pogodbe med dobaviteljem in podizvajalcem s pogodbenim predračunom
Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna
številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)
- ter rok za izvedbo teh del,
obrazec ESPD izpolnjen s strani podizvajalca v skladu z določili 79. člena Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/15 in 14/18, Uradni list EU, št.: 330/15 in
337/17), v nadaljevanju ZJN-3;
- potrdilo o plačanih davkih - na dan podpisa pogodbe med dobaviteljem in
podizvajalcem, če tako zahteva naročnik.
Šele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili določeni za
prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec pričeti z deli, naročnik in dobavitelj pa skleneta
ustrezen dodatek k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen
datum, se upošteva datum, ko je dobavitelj naročniku podal predlog za zamenjavo oz.
uvedbo novega podizvajalca.
Vsa določila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.
9. člen
Če neposredno plačilo podizvajalcu v skladu z 94. členom ZJN-3 ni obvezno oz. ni izvedeno,
bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa

3

pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene
storitve oz. dobavljeno blago neposredno povezano s predmetnim javnim naročilom. To velja
za vse podizvajalce, ki nastopajo pri izvedbi predmeta te pogodbe.
Izvedba plačila
10. člen
Naročnik se zavezuje plačati dobavljeno vozilo v treh delih, in sicer;
- Prvi del: Podvozje – 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki
se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu podvozja.
- Drugi del: Nadgradnja višini 60 % (šestdeset odstotkov) pogodbene vrednosti
nadgradnje vozila – 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se
lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu izdelane nadgradnje.
- Tretji del: Razlika do končne pogodbene vrednosti – v 60 dneh, vendar ne prej kot 30.
dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno
izvedenem prevzemu izdelane nadgradnje.
Za datum prejema računa se šteje prvi naslednji delovni dan po izstavitvi računa.
V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki v skladu z določili drugega in tretjega
odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne
priloge računu glavnega dobavitelja računi podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil glavni
dobavitelj.
Terminski plan dobave gasilskega vozila
11. člen
Dobavitelj bo kupcu dobavil naročeno gasilsko vozilo AC 24/70; podvozje do 15. 5. 2020 ter
nadgradnjo z opremo do 31. 7. 2020, za kar garantira nespremenjeno ceno, kar je razvidno
iz predračuna, ki je sestavni del pogodbe.
Če dobavitelj ne ravna v skladu z določili prejšnjega odstavka, ali ne dostavi vozila do
določenega roka v predhodnem odstavku oziroma, da do takrat ne opravi funkcionalne
primopredaje, je krivda za zamudo na strani dobavitelja. V tem primeru je to razlog za razdor
pogodbe s strani naročnika in unovčenja finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno
izvedbo del.
Dokumentacija
12. člen
Dobavitelj zagotovi kupcu vso dokumentacijo, vključno z listino drugostopenjske
homologacije, pregled komisije GZS, ateste za vgrajeno opremo ter vse garancijske listine,
verificirane s strani odgovornih oseb proizvajalcev.
V času izdelave vozila ima pooblaščeni predstavnik naročnika pravico do vpogleda v
dokumentacijo dobavitelja za pogodbeno naročilo – šasije in do pregleda opravljenih del na
vozilu – nadgradnje, v času izdelave po predhodni najavi preko dobavitelja. Če pri pregledu
predstavnik naročnika ugotovi nekvalitetno izdelavo ali neskladje z naročenim, mora izdati
pisni zahtevek za odpravo ugotovljenega.
V kolikor ima naročnik dodatne zahteve, ki odstopajo od pogodbe in tehnične dokumentacije,
se za dogovorjeno delo in dodatno opremo sklene dodatek k pogodbi, s katerim se dogovori
dodaten obseg in vrednost del v skladu s to pogodbo.
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Prevzem vozila
13. člen
Dobavitelj mora o dobavi gasilskega vozila pisno obvestiti naročnika, ki mora dobavljeno
gasilsko vozilo prevzeti najkasneje v 3 delovnih dneh. Prevzem vozila se opravi pri
naročniku, če med pogodbenimi strankami ni dogovorjeno drugače. O prevzemu se sestavi
primopredajni zapisnik, v katerega se navedejo vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki se morajo
odpraviti na račun dobavitelja, v roku, ki ga sporazumno določita dobavitelj in naročnik.
Po opravljeni primopredaji sporazumno določita še rok, v katerem je dolžan dobavitelj na
svoje stroške izvesti šolanje za naročnika o upravljanju in vzdrževanju opreme, ki je vgrajena
na in v vozilo pri naročniku.
Po uspešno opravljeni primopredaji se izstavi končni račun za predmetno vozilo.
Servis in vzdrževanje
14. člen
Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje morajo biti zagotovljeni pri najbližjem
pooblaščenem servisu. Servis za nadgradnjo in vgrajeno opremo zagotavlja dobavitelj.
Reakcijski čas servisa mora biti zagotovljen največ v času do 24. ur. Kontaktna oseba glede
servisa pa mora biti dosegljiva na mobilni telefon 24 ur dnevno, vsak dan v letu.
Kontaktna oseba

Mobilna številka

Garancije za dobro izvedbo javnega naročila
15. člen
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo dobavitelj naročniku v roku sedmih (7) delovnih
dni od podpisa pogodbe predloži garancijo banke, ki bo brezpogojna, plačljiva na prvi poziv
in nepreklicna, v višini _______________ EUR oz. 10% (deset odstotkov) od pogodbene
vrednosti z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del, in mora biti veljavna
najmanj do ______________ oz. najmanj za šestdeset (60) dni daljša od roka za dokončanje
del, če se le-ta spremeni.
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednjih
primerih;
- v primeru dobaviteljevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po
dobaviteljevi odgovornosti ali
- v primeru dobaviteljeve nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in
neustreznih materialov in opreme po pogodbi ali
- v primeru, da dobavitelj naročniku ne bo izročil ustreznih dokazil - ateste, certifikate
ali
- v primeru neplačila potrjenih obveznosti dobavitelja do njegovih podizvajalcev, ki jih ti
izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali
- v primeru dobaviteljevega nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu
pogodbe ali
- za poravnavo stroškov in škode, ki bi naročniku nastala z nepravočasno izvedbo del
dobavitelja ali
- če dobavitelj ne dostavi podaljšanja veljavnosti instrumenta zavarovanja do roka, ki
se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka ali,
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-

če dobavitelj ne dostavi ustrezno zvišanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se
opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveča
za več kot 10% zaradi dodatno naročenih del ali
če dobavitelj ne dostavi ustreznega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v
garancijski dobi v pogodbenem roku.

Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo določila te pogodbe, lahko naročnik
zahteva temu ustrezno spremembo garancij za dobro izvedbo del.
Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico
zahtevati razliko do polne odškodnine.
V kolikor naročnik v zadanem roku ne prejme ustrezne garancije iz tega člena, postane
pogodba brezpredmetna, naročnik pa bo dobavitelja uvrstil v lastno evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami za obdobje treh (3) let.
Garancija in garancijske obveznosti
16. člen
Garancijski rok za izdelavo nadgradnje je ____ (_______________________) mesecev.
Garancija teče od dneva uspešno opravljenega prevzema blaga. Dobavitelj je dolžan med
garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake in
pomanjkljivosti.
V garancijskem roku bo dobavitelj odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni
del, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.
Za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi, bo dobavitelj v roku 7 (sedmih) delovnih
dni po uspešni primopredaji vozila izročil naročniku garancijo banke ali zavarovalnice, ki bo
brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna, v višini 5% (pet odstotkov) končnega
obračuna izvedenih del z DDV brez morebitnih obračunanih pogodbenih kazni po tej pogodbi
ter z veljavnostjo za najmanj trideset (30) dni daljšo od skrajnega roka garancijske dobe.
Ob primopredaji mora dobavitelj naročniku izročiti garancijo banke ali zavarovalnice, ki bo
brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna, v višini 5 % končne pogodbene vrednosti
brez DDV-ja brez morebitnih obračunanih pogodbenih kazni po tej pogodb. Rok trajanja
garancije more biti za 30 (trideset) dni daljši od skrajnega roka garancijske dobe.
Brez predložene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni
opravljena.
Garancija za odpravo napak mora pokrivati primere, če dobavitelj ne bi izvršil svoje
obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal
možnost uporabe nabavljenega vozila v garancijskem roku.
Garancijo bo naročnik unovčil tudi v primeru, da je dobavitelj v ponudbi podal nudenje
mobilnega servisa na lokaciji naročnika, pa le-tega ne bo zagotavljal.
Pogodbena kazen za zamudo
17. člen
Če dobavitelj po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v
sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,2%
(nič cela dva odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.
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Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na podlagi končnega
računa za vsa dela.
Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti
pogodbenih del brez DDV.
Pogodbeni stranki 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 iz tega
člena pogodbe. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančni
instrument za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora
dobavitelj plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v tridesetih (30) dneh od
datuma pisnega zahtevka naročnika.
Sprememba pogodbe brez novega postopka, racionalizacija ter pocenitev
18. člen
Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v
primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog dobavitelja ali naročnika, v smislu
racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih
aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno
potrdijo pooblaščeni pogodbeni predstavniki strank. Za delež racionalizacije oz. pocenitve se
zniža pogodbena vrednost.
Dobavitelj bo racionalizacije ali pocenitve izvršil na podlagi aneksa k tej pogodbi.
Končne določbe
19. člen
Kakršnekoli spremembe ali dopolnitve te pogodbe so možne le s soglasjem obeh
pogodbenih strank. Vsaka sprememba pogodbenih obveznosti mora biti narejena v obliki
aneksa k tej pogodbi, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
20. člen
Pogodbeni stranki se bosta medsebojno obveščali prek pooblaščenih skrbnikov te pogodbe.
Pooblaščena skrbnika te pogodbe sta:
Za naročnika:
skrbnik: Branko Proselc, 07 49 90-830, GSM št.: 041 764-265, elektronska pošta:
gasilskazvezabrezice@siol.net
Za dobavitelja:
- skrbnik: ____________________________, __________________, elektronska pošta:
___________________________
21. člen
Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi
dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je
ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za
izvedbo javnega naročila.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojajo v skladu s to pogodbo
in razpisno dokumentacijo. Za vse zadeve za kateri se stranki nista izrecno dogovorili,

7

oziroma ne izhajajo iz razpisne dokumentacije, veljajo določila Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US in 20/18).
Pogodbene kazni po tej pogodbi se ne izključujejo.
22. člen
Vse morebitne medsebojne spore, ki bi nastali iz tega pogodbenega razmerja, bosta stranki
poskušali reševati sporazumno, če to ne bo mogoče, bo spore reševalo stvarno in krajevno
pristojno sodišče po sedežu naročnika
23. člen
Vse garancije bank po tej pogodbi morajo biti izdane s strani prvovrstnih bank. Prvovrstnost
banke izdajateljice garancije se za namen pogodbe presoja na podlagi zadnje razpoložljive
bonitete ocene banke in sicer ocena ne sme biti slabša od:
- BAA3, če je oceno opravili Moody's Investors Service ali
- BBB, če sta oceno opravili Standard &Poor's ali FitchRatings,
ter morajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija 2010, izdana pri
Mednarodni trgovinski zbornici, št. 758, kar mora biti v garanciji tudi izrecno navedeno.
Naročniku mora biti omogočeno, da garancijo v primeru unovčitve predloži v elektronski
obliki in pri banki v Sloveniji.
V garanciji ne sme biti zahteve po predložitvi »Izjave Uprave RS za javna plačila / matične
banke upravičenca, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje«.
V kolikor bo dobavitelj predložil garancijo, ki ne ustreza kriterijem iz te pogodbe ali razpisne
dokumentacije, bo naročnik vnovčil garancijo, s katero razpolaga.
Dobavitelj, ki bo garancije pridobili pri ustanovah iz tujine, mora h garancij priložiti uradni
prevod dokumenta v slovenščino.
24. člen
Pogodba je sklenjena in postane veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko
naročnik prejme zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, 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 ali posredniku.
Razvezni pogoj (67. člen ZJN-3)
25. člen
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
podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu
v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
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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,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj
šest mesecev oziroma, če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene
kršitve pri podizvajalcu, dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način
določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od
seznanitve s kršitvijo.
o
o
o

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročilo, ki je predmet te
pogodbe. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.
Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka
javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti (30.) dan od seznanitve s
kršitvijo.
Ne glede na določila iz prejšnjih odstavkov tega člena, lahko izvajalec naročniku, kolikor bo
izvajalec ali njegov podizvajalec v enem od položajev iz prvega odstavka tega člena, v
skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega
odstavka 75. člena ZJN-3 predložil dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko
izvajalec oz. podizvajalec dokažeta svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
Preverjanje, komunikacijo z izvajalcem ter izvajanje aktivnosti iz tega člena izvaja naročnik in
o tem obvešča sofinancerja.
26. člen
Pogodba je sklenjena in postane veljavna, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko
naročnik prejme zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodba velja do izteka zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, 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 ali posredniku.
27. člen
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka
prejme po 2 (dva) izvoda.

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

NAROČNIK:
Gasilska zveza Brežice

DOBAVITELJ:
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Predsednik
Herman Premeč
žig

______________________________

žig

______________________________
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