
OSNUTEK POGODBE 

Naročnik: 
 
 
 
 
 
in 

Osnovna šola Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 
1274 Gabrovka, ki jo zastopa Igor Hostnik (v 
nadaljevanju: naročnik) 
Matična številka: 5084873000 
DŠ: 84580062 (nismo davčni zavezanci) 
 
 
 

izvajalec:                  ____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________
______________________ 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
Matična številka: _______________________ 
ID za DDV: ____________________________ 
Račun: _______________________________ 
odprt pri ______________________________ 
 

skleneta in dogovorita naslednjo: 
 

POGODBO 
za nakup, dobavo in montažo notranje opreme na lokaciji  

Dole pri Litiji 28, 1273 Dole pri Litiji. 
 
  
PREDMET POGODBE 

1. člen 
 
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bilo v skladu z veljavno zakonodajo o javnem 
naročanju z obvestilom št. _____________ z dne _________ izbran za ponudnika 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________. 
 
Naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela skladno s ponudbo št. 
________ z dne ________. 
 
 
ROKI 

2. člen 
 
Izvajalec se zaveže opremo nabaviti, dostaviti in montirati 30 dni od podpisa pogodbe 
ter izdaje naročilnice naročnika. 
 
Izvajalec ob zaključku preda opremo naročniku s primopredajnim zapisnikom 
oziroma dobavnico. 
 
 
POGODBENA VREDNOST 

3. člen 
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Vrednost nabave, dostave in montaže opreme (z upoštevanim popustom):  
_____________ EUR. V ceno ni zajet DDV. 
 

4. člen 
 

Pogodbene cene so fiksne za čas trajanja pogodbe.  
 
PLAČILA 

5. člen 
 

Izvajalec bo po opravljenem delu obračunaval izvršena dela. 
 
Naročnik se zavezuje, da bo obveznosti plačal izvajalcu 30. dan od prejema e-računa. 
Naročnik bo plačal vrednost na TRR izvajalca št. ________________________, 
odprtega pri ________________________________. 
 
Vso dokumentacijo je izvajalec dolžan predložiti v roku 10 dni od končanja vseh 
pogodbenih del po tej pogodbi. 
 

OBVEZNOSTI  IZVAJALCA 

6. člen 
 

Izvajalec se zaveže: 

 Izvajati dela po prejeti dokumentaciji  in po pogodbenem predračunu del. 

 Vgrajevati elemente in opremo ustrezne kvalitete po predpisih in standardih. 

 Naročniku pred pričetkom del predložiti plan izvedbe naročenih del. 

 Izvajati dela po veljavnih tehničnih predpisih in standardih. 

 Izvajati dela po terminskem planu. 

 Sodelovati in usklajevati se z izvajalcem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del. 

 Izročiti naročniku ob končanju del dokazila - ateste, certifikate, garancije za 
izdelano in montirano opremo in/ali opraviti predpisane preizkuse, ki so potrebni 
za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt. 

 Pravočasno opozoriti naročnika na vse nejasnosti  iz  obsega pogodbenih storitev. 

 Naročniku najpozneje ob podpisu pogodbe izročiti garancijo za dobro izvedbo del v 
višini 10 % pogodbene vrednosti del (z DDV) za uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov 
za kvalitetno in pravočasno izvršitev del. 

 Ob podpisu te pogodbe se izvajalec zavezuje zavarovati  predmet te pogodbe zoper 
vse zavarovalne rizike pri pristojni zavarovalnici  in  sicer za čas od sklenitve 
pogodbe  do  uspešne predaje  predmeta te pogodbe naročniku. 

 Med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe 
varstva pri delu in pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove 
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost. 

 Z dopisom obvestiti naročnika o pričetku in dokončanju del. 
 
 
POGODBENI PREDSTAVNIKI 

7. člen 
 

Predstavnik naročnika po tej pogodbi je: ________________________ 
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Izvajalec določa za svojega predstavnika: _______________________ 
 
 
PREGLED IN PREDAJA OPREME 

8. člen 
 

Ko so pogodbena dela končana, izvajalec o tem obvesti naročnika.  K obvestilu o 
dokončanju del mora izvajalec predložiti  tudi vse listine in dokumente skladno z 
določili te pogodbe ter sodelovati pri tehničnem pregledu.  
 
Po  uspešno opravljenem pregledu opreme in odpravi vseh pomanjkljivosti, sta 
naročnik in izvajalec dolžna v roku desetih (10) dni izvršiti zapisniško primopredajo 
izvedenih del. 
  
Oprema,  ki ne bo dobavljena in vgrajena v zahtevani kvaliteti 
in  po  predhodno  sprejetih in potrjenih vzorcih  s strani naročnika, se 
ne  more  prevzeti  in se mora odstraniti, naročnik pa ima pravico, da zahteva novo 
opremo oziroma novo montažo.  
 
V nobenem primeru se ne more prevzeti opremo slabše kakovosti, za katere bi ponujal 
izvajalec procentni odbitek na nekvalitetno. 
 
 
 GARANCIJA IN ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK 
 

11. člen 
 
Izvajalec daje za svoja dela in opremo ________letno garancijo. Garancijski rok teče 
od dneva podpisa primopredajnega zapisnika. 
 

12. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski 
dobi odpravil v dogovorjenem roku. 
 
Če izvajalec ne odpravi napak v roku 15 dni od poziva za odpravo pomanjkljivosti, jih 
je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. 
Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob končnem prevzemu del izročil naročniku 
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki se bo glasila na 5 % vrednosti 
pogodbenih del (z DDV), ki mora biti brezpogojna in nepreklicna, in sicer za obdobje 
za pet dni daljše od _____ let. 
 
15 dnevni rok za odpravo pomanjkljivosti se nanaša samo na tiste hibe, katerih 
takojšnja odprava ne bi povzročila večje škode. V primeru nastanka takih 
pomanjkljivosti, katerih ne takojšnja odprava bi imela lahko velike finančne in druge 
posledice, mora izvajalec pristopiti k odpravi na dan obvestila, oz. lahko ta dela naroči 
naročnik drugemu izvajalcu na račun izvajalca. 
 
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred 
iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak 
v garancijski dobi. 
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Izvajalec ni dolžan odpraviti napak, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nenamenske 
uporabe objekta ali njegovega posameznega dela. 
 
K vsakemu pregledu izvajalčevih del mora biti izvajalec pozvan. Ta se je dolžan 
komisijskega ogleda udeležiti. V kolikor se ogleda ne udeleži, lahko komisija v sestavi 
naročnikovih predstavnikov delo opravi polnoveljavno brez udeležbe izvajalčevega 
predstavnika. 
 
 
POGODBENA KAZEN 

13. člen 
 

Če izvajalec ne izvrši pogodbenih del v rokih določenih s terminskim planom, je dolžan 
naročniku plačati pogodbeno kazen za vsak dan zamude. 
 
Pogodbena kazen znaša 1 ‰ (en promil) za vsak dan zamude od skupne vrednosti vseh 
pogodbenih del. Pogodbena kazen lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od 
skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji. 
 
Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, 
strokovnega nadzora  in morebitne druge stroške naročnika, zaradi neupravičeno 
prekoračenega roka. 

 

ODSTOP OD POGODBE 

14.  člen 
 

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če pride izvajalec v takšno finančno 
situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

15.  člen 
 

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni 
od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom brez kakršnihkoli stroškov.  
 

16.  člen 
 

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če izvajalec po svoji krivdi kasni z deli iz 
potrjenega podrobnega plana napredovanja del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega 
pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno 
dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik. Naročnik plača izvedena dela v višini 80 
%. 
 

REŠEVANJE SPOROV 

17. člen 
 

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru sporov, ki 
jih naročnik in izvajalec ne moreta rešiti sporazumno, rešuje le te pristojno sodišče.  
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OSTALA DOLOČILA 

18. člen 
 

Pogodbene stranke soglašajo, da se za urejanje razmerij med njimi pri izvajanju del po 
tej pogodbi uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, če s pogodbo ni drugače 
določeno.  
 

19. člen 
 

Upoštevajoč določbe prvega odstavka 14. čl. Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (ZIntPK) (Ur.l. RS št. 69/2011 – UPB2 in spremembe) je nična vsaka 
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 
nedovoljeno korist za: 
-  pridobitev posla ali, 
-  sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
-  opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- 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. 
 

20.  člen 
 

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka po en (1) izvod1. 

21.  člen 
 
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  
 
Izvajalec: 
 

 Naročnik: 

Številka:  Številka: 

V  V Gabrovki, 
dne  dne  
   
Zakoniti zastopnik:  Ravnatelj: 
  Igor Hostnik, prof 
   

 


