ZAGOTAVLJANJE NOČNEGA VAROVANJA CENTRALNE PLAŽE PORTOROŽ IN PLAŽE LUCIJA
ZA LETI 2022 IN 2023
(št.9/EN-S/TI-2022)

VZOREC POGODBE
Priloga 5
Predlagani vzorec mora ponudnik izpolniti, 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, matična številka: 5105633000, ID
številka za DDV:SI73819174, ki ga zastopa direktor Gašpar Gašpar Mišič (v nadaljevanju: naročnik)
in

________________________________________________________________________________
(v nadaljevanju: ponudnik)
sklepata naslednjo
POGODBO
O NOČNEM VAROVANJU CENTRALNE PLAŽE PORTOROŽ IN PLAŽE LUCIJA
ZA LETI 2022 IN 2023
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik upravljavec Centralne plaže Portorož in
Plaže Lucija.
Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je bilo v evidenčnem postopku zbiranja ponudb za
nočno varovanje Centralne plaže Portorož in Plaže Lucija, kot najugodnejši ponudnik izbrano
podjetje ________________________________________________________________________.
Pogodbeni stranki ugotavljata, da ponudnik poseduje licenco za opravljanje storitve varovanja
premoženja ter da je usposobljen za izvajanje varnostne službe.
2. člen
Naročnik in ponudnik se s to pogodbo dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in
dolžnostih za tekoče in nemoteno nočno varovanje na Centralni plaži Portorož in Plaži Lucija za
sezoni 2022 in 2023, in sicer vsako leto od 01.07. do 31.08. v letu.
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3. člen
Ponudnik se zavezuje, da bo v letih 2022 in 2023 od 01.07. do 31.08. v letu med 22.00 in 06.00
uro naročniku zagotavljal nočno varovanje Centralne plaže Portorož in Plaže Lucija. Nočno
varovanje plaže se bo izvajalo od ponedeljka do četrtka z enim varnostnikom, od petka do nedelje
pa z dvema varnostnikoma.
4. člen
Ponudnik je dolžan na poziv naročniku dostaviti vso potrebno in zahtevano dokumentacijo o
varnostnikih, ki bodo varovali plažo (certifikat o licenci za varovanje premoženja ponudnika in
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji varnostnikov, ki bodo varovali Centralno plažo
Portorož in Plažo Lucija).
Ponudnik prevzema vso odgovornost za izvajanje in kakovost varovanja plaže.
Pogodbeni stranki se še posebno dogovorita, da bo ponudnik svojo dejavnost opravljal v skladu
z veljavnimi predpisi, strokovno in na visoki profesionalni ravni, ki se za tovrstna dela zahteva.
Odstopanje oziroma drugačno ravnanje ponudnika kot je predpisano, pomeni odškodninsko in
drugo odgovornost ponudnika.
Ponudnik je odškodninsko odgovoren za posledice, ki bi jih utrpel naročnik v primeru, da mu
zahtevanega števila varnostnikov navedenega v tej pogodbi ni sposoben zagotoviti.
5. člen
Varnostniki ponudnika, ki bodo varovali Centralno plažo Portorož in Plažo Lucija, bodo pri
naročniku prevzeli elektronske kartice za registracijo delovnega časa. Le-ti so se dolžni v času
varovanja plaže tri krat v izmeni registrirati. Ne registriranje časa je lahko razlog za nepriznane
obračunane ure varnostnikov.
Varnostnik ponudnika se mora ob nastopu nočne izmene varovanja javiti pri uslužbencu
naročnika in seznaniti z informacijami, ki zadevajo morebitne posebnosti tega dne. Ob koncu
nočne izmene mora varnostnik ponudnika počakati uslužbenca naročnika in mu poročati o
poteku nočne izmene varovanja.
6. člen
Vrednost del za izvajanje nočnega varovanja na Centralni plaži Portorož in Plaži Lucija, skladno z
urniki in drugimi pogoji določenimi v 2. in 3. členu te pogodbe znaša:
Ponudbena cena brez DDV za eno poletno sezono
22 % DDV

EUR
EUR

SKUPAJ Z DDV

EUR

V ponudbeni ceni so zajeti stroški dela, stroški obveznih dajatev, stroški zaščitnih sredstev in
delovne obleke, stroški ostale opreme potrebne za izvajanje storitev, stroški izvajanja varstva pri
delu, nezgodno zavarovanje in zavarovanje odgovornosti, stroški režije izvajalca, stroški prevozov
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na delo in med delom, stroški prehrane in drugi stroški, ki so potrebni za nemoteno izvajanje del
po tej pogodbi.
Ponudbena cena je fiksna za ves čas trajanja pogodbe.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec račun za storitve po tej pogodbi izstavljal
naročniku praviloma do 15 v mesecu za pretekli mesec in sicer sorazmerni del, glede na obdobje
opravljenega dela. Rok plačila računa je 30 dni.
Nadzor nad izvajanjem storitve vodi vodja enote kopališč in pristanišč Egon Štibilj, e-pošta:
egon.stibilj@okoljepiran.si , tel. 041 860 390, ki je tudi kontaktna oseba naročnika.
Kontaktna oseba ponudnika je _____________________________________________________,
e-pošta: ____________________________________________, tel. ________________________.
7. člen
Naročnik se zavezuje ponudniku poravnati račun za opravljeno delo na podlagi potrjenega
delovnega naloga, ki jih mesečno pripravi ponudnik in potrdi predstavnik naročnika.
Priloga računu mora biti tudi potrjen delovni nalog.
8. člen
Ponudnik se zavezuje, da pogodbe ne bo enostransko razdrl, sicer odgovarja za materialno škodo,
ki bi zaradi tega nastala.
Naročnik lahko odpove pogodbo iz opravičljivih razlogov, ki pa so:
- slaba kvaliteta opravljanja dela;
- neupoštevanje navodil vodje enote kopališč in pristanišč s strani ponudnika in
varnostnikov;
- neustrezna usposobljenost varnostnikov, ki opravljajo delo;
- neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
Naročnik odpove pogodbo po predhodnem opominu z navadno izjavo s priporočenim pismom.
Odpovedni rok je 10 dni.
9. člen
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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10. člen
Ponudnik izjavlja, da so varnostniki, ki jih zagotavlja naročniku, seznanjeni s predpisi iz varstva
pri delu ter z nevarnostmi povezanimi z delom, ki ga opravljajo. Naročnik ne nosi nikakršne
odgovornosti, ki bi bile povezane z nepoznavanjem omenjenih predpisov oziroma
nepoznavanjem nevarnosti, povezanih z delom, ki ga opravljajo.
Ponudnik je dolžan za vsakega varnostnika, ki bo delal na Centralni plaži Portorož in Plaži Lucija,
naročniku dostaviti vso zahtevano dokumentacijo iz katere bo razvidno da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dela.
Ponudnik lahko od izvajalca tudi zahteva, da ta zamenja varnostnika, na katerega delo bi imel
pripombe.
11. člen
Ponudnik nima nobene obveznosti do osebne opreme in prehrane varnostnikov.
12. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo bosta stranki uredili sporazumno. V primeru,
ko se o sporu ne bosta mogli sporazumeti, je za reševanje spora pristojno Okrožno sodišče v
Kopru.
13. člen
Vse spremembe pogodbe pogodbeni stranki sklepata z aneksi k pogodbi.
14. člen
Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank.
Pogodba je sestavljena v dveh ( 2 ) izvodih, ki imata obe veljavnost izvirnika in od katerih prejme
vsaka pogodbena stranka po en ( 1 ) izvod.

Piran,
Številka:

NAROČNIK:
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Direktor družbe:
Gašpar Gašpar Mišič

PONUDNIK:
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