Obrazec P-3

Vzorec pogodbe

NAROČNIK
Naziv in sedež

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva cesta 2
1000 Ljubljana

ID št. za DDV

44724535

Matična številka

6462642000

Poslovni račun

IBAN SI56 0110 0600 0043 188 (UJP)

Telefon
Faks
E-pošta
Skrbnik pogodbe/
nadzornik
Podpisnik

Milan Krek, dr. med., spec., direktor

in
IZVAJALEC

Poslovodeči partner

Partner 2

Partner X

Naziv in sedež
ID št. za DDV
Matična številka
Poslovni račun
Telefon
Faks
E-pošta
Skrbnik pogodbe /
odgovorna oseba
Podpisnik
skleneta naslednjo pogodbo:

Nakup kontejnerskih objektov,
gradbena in montažna dela - Modularne pisarne
12K240221; št. …………………….
PRAVNA PODLAGA
1. člen
Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega
naročila, naročnikova št. 4301-17/21-1/172 - naročilo male vrednosti - 47. člen ZJN-3.
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PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je nakup kontejnerskih objektov, gradbena, obrtniška in instalacijska dela
(pripravljalna in montažna dela) po popisu del za izvedbo, navedenih v dokumentu P4_predračun, PZI_NIJZ in NAČRT_POŽARNE_VARNOSTI_NIJZ, vse za namen projekta »Ukrepi
na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva –
modularne pisarne«.
Naročnik v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014 – 2020 izvaja projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve
COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva – modularne pisarne«, in sicer 9.
prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostna naložba
9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje
socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in
prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti«, specifični cilj 1
»Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«. Odločitev o podpori št. 9-3/1/MZ/0.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. Izvajalec/ponudnik mora upoštevati
zahteve s področja komuniciranja v skladu z Navodili organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020. Navodila so
dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila .
OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA
3. člen
Izvajalec se zaveže, da bo vse obveznosti po tej pogodbi izvedel skladno z zahtevami
naročnika, kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji, dokumentu PZI_NIJZ, dokumentu
NAČRT_POŽARNE_VARNOSTI_NIJZ in obrazcu P-4 Predračun, kar je vse priloga te pogodbe in
njen sestavni del.
4. člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da mu je poznana lokacija, stanje in okoliščine
objektov za katere se izvaja storitev.
5. člen
Vse obveznosti in odgovornosti proti tretjim osebam, kakor tudi nastala škoda na objektih in
opremi, povzročena med dobavo pri izvajanju storitev, gre v breme izvajalca.
6. člen
Izvajalec je dolžan pogodbena dela izvesti na način in v rokih, ki so določeni v pogodbi,
veljavnih predpisih in pravilih stroke.
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7. člen
V primeru, da med izvajanjem del nastane kakršnakoli sprememba, ki vpliva na izpolnitev
pogodbenih obveznosti, ali uveljavljanja pravic pogodbenih partnerjev iz te pogodbe, je
izvajalec dolžan najkasneje naslednji dan o tem pisno obvestiti naročnika oziroma njegovo
pooblaščeno osebo za izpolnjevanje te pogodbe.
8. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo:
 med izvajanjem storitve samostojno poskrbel za vse ukrepe varstva pri delu, varstva
okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje ukrepov, za posledice njihove morebitne
opustitve pa prevzel popolno odgovornost;
 naročnika obvestil o uvedbi novih podizvajalcev, predvidenih za izvedbo pogodbenih
del, ki niso bili navedeni v ponudbi ter za to pridobil soglasje naročnika;
 naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih storitev ter upošteval njegova
navodila;
 izvedel druga spremljajoča dela, ki so potrebna za izvedbo te pogodbe, ne glede na
njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi
in pogodbenih specifikacijah, so pa nujna za izvedbo pogodbenih storitev;
 izvedel vsa potrebna dodatna dela, njihova izvedba pa ne sme povzročiti podaljšanje
roka za zaključitev del;
 odgovarjal za kvalitetno izvedbo pogodbenih del v celoti in sicer tako za delo, ki ga
opravi sam, kot tudi za delo svojih podizvajalcev.
OBVEZNOSTI IN PRAVICE NAROČNIKA
9. člen
Naročnik se zaveže:
 predati izvajalcu dokumentacijo iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe in druge
informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za izvedbo pogodbenih del;
 sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v
obojestransko zadovoljstvo;
 takoj obvestiti izvajalca o vseh nastalih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi
imele lahko vpliv na izvršitev izvajalčevih sprejetih obveznosti;
 tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in ažurno odločati o predlaganih
spremembah in dopolnitvah;
 plačati pogodbene obveznosti, skladno s to pogodbo.
PODIZVAJALCI
10. člen
Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.
_ ALI _
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci.
[naziv in polni naslov],
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Zakoniti zastopnik podizvajalca
Matična številka:
Davčna številka:
TRR:
Predmet del:
Kraj in rok izvedbe:
Količina del: v vrednosti ______________ EUR (brez DDV), kar znaša __ % od celotne
ponudbe.
Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.
Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije
svojega (jih) podizvajalca (ev), ki jih je predhodno potrdil.
Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje 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.
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z
obvestilom posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka te točke tudi podatke:
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izjavo o razlogih za
izključitev ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Naročnik mora zavrniti 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 mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
ROKI
11. člen
Izvajalec se zaveže izvesti pogodbene obveznosti v roku 90 koledarskih dni od uvedbe v
delo.
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12. člen
Izvajalec je uveden v delo, ko je:
 podpisana pogodba;
 predana vsa dokumentacija 3. člena te pogodbe.
13. člen
Storitev je končana/izvedena, ko naročnik in izvajalec izvedeta uspešen sprejem in izročitev
pogodbenih del (primopredaja) in podpišeta zapisnik o končnem obračunu.
14. člen
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvedbo storitve, kadar zaradi
spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil svojih obveznosti, ni mogel
izvajati del.
Z vzroke, zaradi katerih se lahko zahteva podaljšanje roka, se šteje zlasti:
 naravni dogodki (požar, poplava, potres, izjemno slabo vreme, nenavadno za letni čas
in kraj, v katerem se dela izvajajo ipd.),
 ukrepi, določeni z akti pristojnih organov,
 nepredvidena dela, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti ni mogel
vedeti, da se morajo izvesti.
Izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastale po
preteku roka za izvedbo del.
Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku takoj, ko izve za vzrok, zaradi
katerega se lahko rok podaljša, najkasneje v 3 dneh od kar izve za vzrok. V nasprotnem
primeru se takšen vzrok ne upošteva in vzrok ne more biti za podaljšanje roka.
POGODBENA CENA
15. člen

Pogodbena cena za storitve po tej pogodbi znaša:
Opis

Vrednost v €
brez DDV

Vrednost v €
z DDV

1

2

Rekapitulacija: pripravljalna dela
Rekapitulacija: montažna dela

SKUPAJ
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16. člen
Pogodbena cena je dokončna in fiksna. V pogodbeni ceni je upoštevana stopnja DDV v višini 22
%. V kolikor pride med izvajanjem del do povečane stopnje DDV, nosi ta riziko izvajalec.
OBRAČUN IN PLAČILA
17. člen
Izvedena dela se plačajo na podlagi izstavljenega e-računa po uspešno izvedenem sprejemu in
izročitvi (primopredaji) in podpisanem zapisniku o končnem obračunu s strani pooblaščenih
predstavnikov pogodbenih strank.
18. člen
Za izvršene pogodbene obveznosti po tej pogodbi izvajalec naročniku izstavi račun.
Naročnik mora račun izvajalcu plačati 60. (šestdeseti) dan od datuma uradnega prejema
računa, če je račun pravilno izdan in storitev opravljena v skladu s pogodbo.
Naročnik bo znesek računa, izdanega skladno s pogodbo, plačal na izvajalčev račun.
ZAČASNA ZAUSTAVITEV DEL
19. člen
Izvajalec ima pravico začasno zaustaviti izvajanje del, če zaradi naročnikovega ravnanja ne
more izvajati pogodbenih obveznosti ali je zaradi tega ravnanja izvajanje del znatno oteženo.
V primeru začasne zaustavitve del je izvajalec dolžan takoj, ko prenehajo ovire, z deli
nadaljevati.
20. člen
Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti o okoliščinah, ki onemogočajo ali otežujejo
izvajanje del, o začasni ustavitvi del, svojih ukrepih za zavarovanje že izvedenih del in o
nadaljevanju del po prenehanju ovir, zaradi katerih je bilo izvajanje del začasno zaustavljeno.
SPREJEM IN IZROČITEV DEL, DOKONČNI OBRAČUN
21. člen
Takoj, ko so pogodbena dela končana, izvajalec del obvesti naročnika, da so dela, ki so
predmet te pogodbe, končana.
Izvajalec naročniku izroči vso potrebno dokumentacijo in dokazila o zanesljivosti vključno s
pridobitvijo vseh certifikatov, poročil, meritev in izjav za pridobitev uporabnega dovoljenja tako
v tiskani kot v elektronski obliki.
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Naročnik je dolžan dokumentacijo pregledati v roku 8 dni od prejema. V kolikor na izdelano
dokumentacijo nima pripomb to potrdi, v kolikor pa ima pripombe pa mora izvajalec dopolnitve
ali popravke izvesti nemudoma in le to ponovno predložiti naročniku.
22. člen
Istočasno ob izročitvi dokumentacije izdelata pogodbena partnerja zapisnik o sprejemu in
izročitvi, ki vsebuje naslednje:
 ali so bila dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke;
 datum dovršitve del in datum sprejema in izročitve.
23. člen
Takoj po uspešno izvedenem sprejemu in izročitvi del morata pogodbena partnerja izdelati
zapisnik o dokončnem obračunu, ki je osnova za izstavitev računa izvajalca za izvedena
pogodbena dela.
Zapisnik o dokončnem obračunu vsebuje naslednje:
 višina pogodbene cene,
 višina zneska aneksov,
 skupna višina vseh del,
 že izvedena plačila,
 ali je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen in koliko ta znaša,
 znesek, potreben za plačilo po dokončnem obračunu.

POGODBENA KAZEN
24. člen
V primeru zamude pri izvajanju del po krivdi izvajalca se pri dokončnem obračunu izvajalcu
zaračuna pogodbena kazen v višini 5 ‰ pogodbene cene z DDV na dan vendar skupno največ
10 % pogodbene cene z DDV.
GARANCIJSKI ROK
25. člen
Garancijski roki znašajo:
- garancijski rok za kvaliteto izvedenih del je 10 let od dneva sprejema in izročitve
(uspešno opravljena primopredaja z zapisnikom),
- garancijski rok za vgrajeno opremo in izdelke je enak garancijskemu roku
proizvajalca/dobavitelja te opreme oz. izdelka, vendar ne manj, kot leto dni od dneva
sprejema in izročitve (uspešno opravljena primopredaja z zapisnikom),
- rok za solidnost gradnje je 10 let od sprejema in izročitve (uspešno opravljena
primopredaja z zapisnikom).
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.
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Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.
26. člen
V primeru, da se v garancijski dobi pojavijo napake ali pomanjkljivosti, ki so nastale po krivdi
izvajalca ali dobavitelja zaradi slabe izdelave oziroma vgradnje, ali uporabe slabega materiala,
jih mora izvajalec odpraviti na lastne stroške v primernem roku. Če izvajalec tega ne opravi v
primernem roku, lahko naročnik to opravi po drugem izvajalcu na račun izvajalca po načelih
dobrega gospodarja.
Primeren rok za odpravo napak je:
- za napake, ki so nujne in lahko povzročijo motnje ali škodo pri uporabi, takoj po
prejemu obvestila s strani naročnika,
- za napake, ki niso nujne, najkasneje v 10 dneh po prejemu obvestila s strani
naročnika.
27. člen
Tri mesece pred iztekom garancijskega roka bodo naročnik, uporabnik in izvajalec opravili
skupen pregled objekta, s katerim bodo zapisniško ugotovili stanje objekta, opreme in
materiala. Morebitne pomanjkljivosti mora izvajalec odpraviti nemudoma, pred iztekom
zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
V kolikor eden od pogodbenikov zavrne skupen ogled po prejšnjem odstavku, to opravi drug
pogodbenik sam in o ugotovitvah pisno obvesti drugo stran.
FINANČNA ZAVAROVANJA IN GRADBENO ZAVAROVANJE
28. člen
Izvajalec mora najkasneje v roku 8 (osmih) koledarskih dni od prejema izvoda podpisane
pogodbe s strani naročnika naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na navodila iz razpisne dokumentacije (štiri
bianco menice z menično izjavo ali bančno garancijo v višini 10 % pogodbene vrednosti z
DDV), kar znaša: ___________________
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo da:
- naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini, zahtevani z dokumentacijo in pogodbo,
- ponudnik dela v nasprotju z določili ponudbene dokumentacije,
- ponudnik ne upošteva navodil pooblaščene osebe naročnika,
- ponudnik v zahtevanem roku ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku,
- v drugih primerih, ki jih določa dokumentacija.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne sme poteči pred iztekom roka za
izpolnitev pogodbene obveznosti. Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod
pogojem, da izbrani ponudnik predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti
izvajalca do podizvajalcev.
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29. člen
Za namen zavarovanja odprave napak v garancijskem roku mora ponudnik predložiti garancijo
v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV po priloženem vzorcu.
Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izvajalec predložiti naročniku takoj po
dokončnem obračunu in pred izplačilom končne situacije ter pred potekom garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik bo unovčil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, če izvajalec v
garancijskem roku ne izpolnil svoje obveznosti odpraviti napake in pomanjkljivosti v
primernem roku.
30. člen
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma
uničenjem do celotne pogodbene vrednosti za vsa ves čas trajanja del do izročitve naročniku.
Ob nastanku zavarovalnega primera izvajalec na svoje stroške odpravi škodo in vzpostavi vse v
prejšnje stanje ter po tem od zavarovalnice izterja ustrezno odškodnino.
Izvajalec zavaruje tudi civilno odgovornost za škodo, povzročeno tretjim osebam.
Izvajalec je dolžan naročniku predložiti kopijo zavarovalne police in potrdila o plačilu
zavarovalne premije v roku 10 dni od podpisa pogodbe.
VARSTVO PRI DELU
31. člen
Izvajalec je odgovoren za izpolnjevanje varnostnih ukrepov na gradbišču. Dolžan je zagotoviti
nadzor nad izvajanjem ukrepov in vodenjem svojih delavcev.
Vsi pogoji varnosti in zdravja pri delu so določeni v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu
(Uradni list RS, št. 43/11) in Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).
V primeru nespoštovanja določil tega člena je izvajalec odgovoren odškodninsko in kazensko
do tretjih oseb.
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI
32. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi /skrbnik pogodbe je _____________, tel.
št.: _____________ e-naslov: _____________.
Namestnik pooblaščenega predstavnika naročnika po tej pogodbi/skrbnika pogodbe je
_____________, tel. št.: _____________, e-naslov: _____________.
Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili
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skrbnika pogodbe.
Pooblaščeni predstavnik uporabnika po tej pogodbi je _____________, tel.: _____________,
e-naslov: ______________ .
Pooblaščeni predstavnik
_____________ .

izvajalca:

_____________,

tel.:

_____________,

e-naslov:

33. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika in pooblaščeni predstavnik uporabnika imata pravico in
dolžnost nadzorovati delo izvajalca, izvajati kontrolo kvalitete vseh pogodbenih del, kontrolo
napredovanja del v primerjavi s terminskim planom del, redno pregledovati in potrjevati
gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, pregledovati in potrjevati začasne in končno
situacijo, sodelovati pri sprejemu in izročitvi del ter pri dokončnem obračunu. Vsi vpisi v
gradbeni dnevnik so za izvajalca obvezujoči.
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je dolžan skrbeti za usklajevanje vseh izvajalcev in faz dela,
za tehnično pravilnost izvedbe del, za spoštovanje pogodbenih rokov, za spoštovanje predpisov
iz varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja.
34. člen
Pogodbene stranke imajo v primeru objektivnih razlogov pravico zamenjati svoje pooblaščence
in o tem pismeno obvestiti druga pogodbenika.
VAROVANJE PODATKOV
35. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo v okviru zakonitega interesa opravljanja svoje dejavnosti
obdeloval osebne podatke, ki jih pridobi s strani naročnika, zaupno, v skladu z Uredbo (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov in vsakokratnim veljavnim
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter spoštoval Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
na NIJZ, s katerim se lahko seznani na sedežu naročnika.
36. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri svojem delovanju zagotovili in izvajali potrebne
tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo varovanje osebnih podatkov in uresničevanje
pravil v zvezi z njimi v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (člena 28 in 32).

37. člen
Naročnik oziroma uporabniki imajo pravico nadzorovati izvajalčevo izvajanje postopkov in
ukrepov v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov po pogodbi.
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ODSTOP OD POGODBE
38. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:
 izvajalec ne začne s pogodbenimi deli v dogovorjenem roku, niti v naknadnem roku, ki
mu ga določi naročnik,
 izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v
naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
 izvajalec prekine pogodbena dela brez soglasja naročnika,
 izvajalec ne zagotavlja potrebne varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva
pred požarom,
 je izvajalec v tako veliki zamudi po lastni krivdi, da je zapadla celotna pogodbena
kazen, opredeljen v tej ponudbi.
39. člen
V primeru odstopa naročnika od pogodbe, je izvajalec dolžan naročniku plačati celotno
pogodbeno kazen in tudi nastalo škodo z DDV.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO
40. člen
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 korist za:

 pridobitev posla ali
 sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 za druga ravnanja ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji

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.
RAZVEZNI POGOJ
41. 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 izvajalca ali podizvajalca
ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v
času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
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o 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 izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene
kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen
v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O
datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega
naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
DRUGA DOLOČILA
42. člen
Za vse, kar v tej pogodbi ni opredeljeno veljajo določila:
- Posebnih gradbenih uzanc,
- Zakona o graditvi objektov,
- Obligacijskega zakonika in
- drugih predpisov, ki urejajo to področje.
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

Če se pokaže potreba za spremembo ali dopolnitev te pogodbe oziroma njenega dela, morata
izvajalec in naročnik to ugotoviti pisno in na osnovi te ugotovitve uskladiti besedilo teksta
aneksa.
43. člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe soglaša, da ne bo prenašal (cediral) denarnih terjatev iz
naslova te pogodbe na druge, zato takšni prenosi nimajo pravnega učinka. Prav tako se
izvajalec s podpisom te pogodbe zavezuje, da ne bo brez predhodnega soglasja pisnega
naročnika prenesel na tretjo osebo te pogodbe, dela pogodbe, ali kakršnokoli drugo pravico,
korist, obveznost ali interes iz te pogodbe ali na podlagi le-te.
44. člen
Pogodbeni stranki bosta nesporazume reševali z dogovarjanji in sporazumno. V kolikor jima to
ne uspe, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
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45. člen
Ta pogodba je sestavljena v 2 /dveh/ enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbeni
partner po 1 /en/ izvod.
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve
obveznosti. Po izpolnitvi vseh obveznosti pogodba avtomatično preneha veljati.

Izvajalec

Naročnik
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva cesta 2
1000 Ljubljana

V

, dne

V Ljubljani, dne

Podpisnik:

Podpisnik: Milan Krek, dr. med., spec.,
direktor
Št. :

PRILOGE POGODBE
PRILOGE
Priloga 1

Obrazec P-5 „Specifikacije“

Priloga 2

Obrazec P-4 „Predračun“

Priloga 3

Obrazec P-6 „Podatki podizvajalca“

Priloga 4

Dokument PZI_NIJZ

Priloga 5

Dokument NAČRT_POŽARNE_VARNOSTI_NIJZ
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