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VZOREC POGODBE      Priloga 11 
 
Predlagani vzorec mora ponudnik žigosati in podpisati, s čimer potrdi, da je seznanjen z 
vsebino in se z njo strinja!  
 
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, ki ga zastopa direktor družbe Alen 
Radojkovič, ID št. za DDV:SI73819174, matična številka: 5105633 (v nadaljevanju: kupec) 
 
in 
 
___________________________________________________________________________, 
s sedežem v ________________________________________________________________,  
ki ga zastopa________________________________________________________________, 
ID št. za DDV: __________________________, matična številka: _______________________ 
(v nadaljevanju: prodajalec)  
 
sklenejo naslednjo 

POGODBO O IZDELAVI IN DOBAVI  
STOJNIC ZA ZELENJAVNO TRŽNICO V PIRANU 

 

I.  

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje naročila male 
vrednosti za »IZDELAVO IN DOBAVO STOJNIC ZA ZELENJAVNO TRŽNICO V PIRANU«, ki je 
predmet te pogodbe, ponudnik pa je med sodelujočimi ponudniki ponudil najugodnejšo 
ponudbo in bil izbran za dobavitelja.  

 

II.  

Predmet te pogodbe je »Izdelava in dobava stojnic za zelenjavno tržnico v Piranu« v skladu 
s tehnično specifikacijo  oziroma načrtom arhitekture, ki ga je maja 2018 pripravila družba za 
 arhitekturno in gradbeno načrtovanje Civilum d.o.o. iz Portoroža in je sestavni del razpisne 
dokumentacije  
 
Pred izdelavo stojnic mora naročnik oziroma za naročnika projektant potrditi vzorce 
uporabljenih materialov, njihovo finalno obdelavo in barvo. 
 
Pred serijsko izdelavo stojnic je obvezna predhodna izdelava ene kompletne stojnice s 
strešno konstrukcijo in streho. Predhodni izdelek mora pred serijsko izdelavo potrditi 
naročnik oziroma za naročnika projektant naročnika. 
 
Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno. 
 
Nepredvidena in več dela se obračunavajo na podlagi vpisov v zapisnik ter s potrditvijo 
nadzora naročnika. 
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Za vse nedorečene opise postavk oziroma finalne obdelave in zaključke se je potrebno pred 
izvedbo dogovoriti z odgovornim projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja. 
 
Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte in vzorce obdelav ter jih dati v pisno potrditev 
projektantu. Izvajalec naj bo pozoren na vrstni red del, oziroma na elemente, ki se 
predhodno cinkajo in naknadno prašno barvajo. 
 
Skupna ocenjena vrednost izdelave, dostave in montaže stojnic s popusti znaša brez DDV 
____________ EUR, z dostavo in montažo na  Zelenjavnem trgu v Piranu. 
 

III.  

 
 
Izvajalec se obvezuje izdelavo, dostavo in montažo stojnic izvesti najkasneje v roku 90 
(devetdeset) dni od  sklenitve pogodbe. 
 
Izvajalec se obvezuje v roku 30 (trideset) dni od  sklenitve pogodbe izdelati eno popolnoma 
opremljeno stojnico s strešno konstrukcijo in streho. Tako stojnico mora pred serijsko 
izdelavo potrditi projektant naročnika. 
 
Če izvajalec ne izdela prototipa stojnice v pogodbeno določenem roku, sme naročnik oddati 
dela drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s 
tem nastane, trpi izvajalec.  
 
 
 

IV.  

Ponudbeni pogoji naročnika, so sestavni del pogodbe. Prodajalec je dolžan ob prevzemu 
stojnic predložiti dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki, iz katerih je razvidno, da 
stojnica ustreza zahtevam naročnika. 
 
Izvajalec je upošteval predviden rok dokončanja dela in mu je poznan predmet pogodbe in 
vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen je z razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično 
dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno 
izvedbo del. 
 
Izvajalec prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali 
neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni 
dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in 
na celotno dokumentacijo izvajalec lahko predvidel. 
 
Izvajalec se zavezuje da bo izvedel druga spremljajoča dela, ki bodo potrebna za izvedbo 
predmeta te pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno 
navedena v tej pogodbi oz. razpisni dokumentaciji in pogodbenih specifikacijah. 
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V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroške obvezuje, da: 

 bo izvršil dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z 
veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, razpisno dokumentacijo in to pogodbo; 

 bo obvestil naročnika z dopisom o pričetku in dokončanju del. 
 

V.  

Naročnik se obveže zaračunano dobavo oz. račun za dobavljeno blago plačati v roku  30 dni 
od dneva prejema računa na transakcijski račun dobavitelja štev. ______________________, 
vodenega pri _____________________________________.  

V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan dobavitelju plačati zamudne obresti po 
zakonu, ki določa obrestno mero zamudnih obresti. 

 
VI.  

Pogodbeni stranki bosta za čas trajanja poslovnega razmerja iz te pogodbe storili vse, da bo 
ta pogodba izvajana resno, vestno in pošteno.  

Nesporazume, ki bi se porodili pri izvajanju te pogodbe, bosta stranki reševali strpno in v prid 
ter v smislu te pogodbe. 

Če pogodbeni stranki v primeru iz prejšnjega odstavka ne dosežeta sporazuma, pogodbeni 
stranki spor rešujeta pred pristojnim sodiščem v Kopru. 
 

VII.  

Če je izvajalec v izpolnitveni zamudi, je naročnik upravičen za vsak dan zamude zaračunati 
izvajalcu pogodbeno kazen v višini 0,1 % od celotne pogodbene vrednosti. Izvajalec soglaša, 
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. 
 
Izvajalec se obvezuje plačati vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi neizpolnjevanja rokov 
in dogovorov na strani izvajalca. 
 

VIII.  

Stranki dogovorita, da nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika izvaja vodja 
Sektorja turistične infrastrukture  mag. Neset Dulai, s strani dobavitelja pa  _____________ .  

Stranki sta sporazumni, da nadzornika te pogodbe urejata tudi manjše nesporazume, ki bi se 
porodili pri izvajanju določil te pogodbe.  

 

IX.  

O izročitvi in prevzemu del sestavijo in podpišejo pooblaščeni predstavniki pogodbenih 
strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

- ustreznost izvedenih del po določilih te pogodbe in pravilih stroke in skladnost 
stojnice s predhodno izdelanim prototipom,  
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- datum začetka, datum dokončanja del ter datum prevzema del, 

- kakovost izvedenih del, delovanje vseh elementov stojnice in pripombe naročnika v 
zvezi z njo, 

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti, 

- ostalo. 

 

X.  

Garancijska doba oz. splošni garancijski rok za leseni in kovinski del stojnice je najmanj dve 
(2) leti od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.  

Garancijska doba oz. splošni garancijski rok za platneno streho je najmanj  pet (5) let na 
material in  dve (2) leti na izvedbo. 

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema stojnic. Izvajalec je 
dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene 
napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na stojnici po njegovi krivdi, kar pa mora biti 
predhodno zapisniško ugotovljeno. Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih 
obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.  

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, 
oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali 
daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake). 

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto 
dobavljenih stvari in montaže stojnice. 

Zagotovljen mora biti servis in rezervni deli  sedem (7) let od podpisa primopredajnega 
zapisnika. 

XI.  

Ta pogodba stopi v veljavo po pravnomočno zaključenem postopku oddaje javnega naročila 
male vrednosti, po predhodnem podpisu naročnika ter po predložitvi menice za dobro 
izvedbo pogodbene obveznosti. 

 

 

XII.  

Pogodba je nična, če  kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku naročnika 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 naročniku povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku 
naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku. 
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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.  
 

XIII.  

Vse ostale pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja med pogodbenima strankama in niso 
dogovorjena s to pogodbo, ureja zakon. 
 

 
XIV.  

Ta pogodba je pisana v 4 (štirih) izvodih od katerih  vsaka stranka prejme po 2 (dva) izvoda. 
 
 
 
V ……………,  dne ………………..    V Piranu,  dne ……………….. 
Številka:  …………………     Številka:  __/JNMV-B/TI-2018 
 
 
 
DOBAVITELJ:         NAROČNIK:  
 
                                                                          Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. 
direktor družbe:                 direktor družbe     
 
 
 
_____________________                   ______________________                                       

             Alen Radojkovič 
 

 


