Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
IZVAJANJE STORITEV ODČITAVANJA VODOMEROV

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Savska cesta 34, 1230 Domžale
tel.: 01/729 54-30
faks: 01/729-54-50

Objava JN: Portal javnih naročil objava št. JN001034/2018-W01
Datum: 28.2.2018
POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila male vrednosti
»Izvajanje storitev odčitavanja vodomerov«

Obvestilo o popravku razpisne dokumentacije je objavljeno na Portalu javnih naročil in na
naročnikovi spletni strani.
Popravek glasi:
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo tako, da se v Obrazcu 13 - Vzorec pogodbe
izvirno besedilo v delu:
»2.člen
Ponudbena vrednost del (brez upoštevanja DDV) iz 1. člena te pogodbe je ovrednotena po
ponudbi izvajalca št. __________ z dne __________, ki znaša skupaj:
_______________ EUR (z besedo: ________________________________________ __/100)«
spremeni tako, da popravljeno glasi:
»2.člen
Pogodbena cena (brez upoštevanja DDV) za izvedbo pogodbenih del iz 1. člena te pogodbe je
ovrednotena po ponudbi izvajalca št. __________ z dne __________ in znaša:
SKUPAJ: _______________________ EUR (z besedo: _____________________________________/100).«

ter izvirno besedilo v delu:
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»20. člen
Pogodba velja do izčrpanja pogodbenega zneska oziroma 36 mesecev od podpisa pogodbe.
Ne glede na prejšnji odstavek sme vsaka pogodbena stranka odstopiti od te pogodbe, če se
med izvajanjem te pogodbe izkaže, da druga stranka ne izvaja obveznosti po tej pogodbi
oziroma ne izpolnjuje pogoje za medsebojno sodelovanje dosledno na način, kot ga
opredeljuje ta pogodba, in sicer po neuspešnem preteku primernega roka za izpolnitev
obveznosti za odpravo napak.«
spremeni tako, da popravljeno glasi:
»20. člen
Pogodba velja do izčrpanja pogodbenega zneska, vendar ne več kot 48 mesecev od podpisa
pogodbe.
Ne glede na prejšnji odstavek sme vsaka pogodbena stranka odstopiti od te pogodbe, če se
med izvajanjem te pogodbe izkaže, da druga stranka ne izvaja obveznosti po tej pogodbi
oziroma ne izpolnjuje pogoje za medsebojno sodelovanje dosledno na način, kot ga
opredeljuje ta pogodba, in sicer po neuspešnem preteku primernega roka za izpolnitev
obveznosti za odpravo napak.«

Tako popravljen Obrazec 13 je sestavni del razpisne dokumentacije in ga je potrebno
upoštevati pri pripravi ponudbe. Popravljen Obrazec 13 glasi:
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Obrazec 13

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, podpisati, parafirati vse strani, žigosati in podpisati,
s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

Naročnik: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,
ki ga zastopa direktor Marko Fatur
Identifikacijska številka:

SI54471656

Matična številka:

5227739000

in
Izvajalec: __________________________________________________________
ki ga zastopa direktor _____________________________________
Identifikacijska številka za DDV:
Matična številka:

_______________
_______________

skleneta
POGODBO O IZVAJANJU STORITEV ODČITAVANJA VODOMEROV

PREDMET POGODBE
1. člen
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame izvajanje storitev odčitavanja vodomerov
na osnovi izida in skladno z zahtevami javnega naročila po postopku oddaje naročila male
vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil št. ______________ z dne ____________ in na
podlagi odločitve o oddaji javnega naročila z dne _________. Navedena dela se bodo izvršila v
skladu z razpisnimi pogoji in v skladu s ponudbo izvajalca št.___________ z dne ______________,
ki je sestavni del te pogodbe.

POGODBENA CENA
2.člen
Pogodbena cena (brez upoštevanja DDV) za izvedbo pogodbenih del iz 1. člena te pogodbe je
ovrednotena po ponudbi izvajalca št. __________ z dne __________ in znaša:
SKUPAJ: _______________________ EUR (z besedo: _____________________________________/100).
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PODIZVAJALCI
3. člen
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
ALI
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvajanju te pogodbe tudi podizvajalci iz prilog k tej pogodbi.
Izvajalec sme podizvajalce zamenjati le po predhodnem obvestilu in soglasju naročnika. Novi
podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3.
V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če bo izvajalec sklenil
pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:
-

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
če je bil le-ta zamenjan,

-

soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu oziroma izpolnjen
obrazec 3 iz razpisne dokumentacije

-

opis dela, ki ga bo izvedel podizvajalec,

-

kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca.

V primeru da podizvajalec zahteva neposredna plačila je potrebno predložiti tudi:
-

zahtevo podizvajalca po neposrednih plačilih,

-

soglasje podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna
podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

V primeru da neposredna plačila podizvajalcu niso zahtevana, mora izvajalec v roku 60 dni od
plačila končnega računa predložiti njegovo in podizvajalčevo pisno izjavo, o tem, da je
podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela povezana s to pogodbo. Kršitev tega določila ima
za posledico uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.
NAČIN PLAČILA
4. člen
Pogodbena dela se bodo obračunavala po zaključenih in sprejetih delih s strani naročnika.
Izvajalec bo račun za opravljeno storitev izstavljal na naslov naročnika. Račun bo izdan do 8.
dne v mesecu za pretekli mesec.
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Izvajalec bo dela obračunal po cenah na enoto mere iz ponudbe in po dejansko izvršenih
količinah, potrjenih s strani naročnika.
Naročnik se obvezuje, da bo svoje finančne obveznosti poravnal v roku 30 dni od dneva
prejema računa na transakcijski račun izvajalca št. _____________, odprt pri ___________.
Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Pri izstavitvi
računa se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.
Če naročnik reklamira del zneska v računu, se zavrne celoten račun.
V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico od naročnika zahtevati plačilo zakonskih
zamudnih obresti.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno
plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna
podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka IBAN
odprt pri banki (naziv banke in BIC)

.

Izvajalec svojemu računu priloži račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz četrtega odstavka tega člena.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA
5. člen

Naročnik se obvezuje:
•

pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu podatke, ki so potrebni za normalno
izvajanje storitve po tej pogodbi,

•

sodelovati z izvajalcem z namenom, da se pogodbeno delo izvrši pravočasno,

•

tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev
pogodbenega dela,

•

sodelovati z izvajalcem v smislu zapiranja sektorskih zasunov na javnem vodovodu,

•

skrbeti za redne dobave potrebnega materiala (zapornih organov, vodomerov,
holandcev…).

Vse reklamacije glede kakovosti in količine opravljenega dela mora naročnik sporočiti
predstavniku izvajalca v roku 24 ur na telefonsko številko _________________________.
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OBVEZNOSTI IZVAJALCA
6. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo
del, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo pogodbenih obveznosti.
7.člen
Izvajalec ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe izroči naročniku
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v obliki bančne garancije ali
kavcijskega zavarovanja, ki ga izda zavarovalnica) v višini __________ EUR (5% osnovne

pogodbene vrednosti brez DDV), ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter
vsebinsko ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ki velja še 40 dni po izteku
veljavnosti pogodbe.
8. člen
Izvajalec se zavezuje:
•

Izvesti odčitavanje vodomerov na podlagi naročnikove izročitve podatkov v ročnem
terminalu, oziroma drugi dogovorjeni obliki.

•

Podatke prevzeti mesečno pri naročniku, prvega ali prvi delovni dan v mesecu.
Naročilo obsega cca. 5000 vodomerov in cca. 200 vodomerov za daljinsko
odčitavanje mesečno, kar mora izvajalec z vpisom stanja vrniti najkasneje do 20.
dne v mesecu za individualne odjemalce in do 27. v mesecu za veleodjem ter
daljinske odčitke.

•

Poleg stanja vodomerov izvesti za ceno odčitka po priloženi ponudbi še popis
izrednih stanj na vodovodnem priključku, ki jih pri naročniku odda najmanj enkrat
tedensko oz. izjemno stanje sporoči po telefonu.

•

Izvesti izredne zamenjave vodomerov v primeru, da obstaja utemeljen sum, da
vodomer ne izkazuje pravih vrednosti.

•

Izvesti dela v dogovorjenem roku, ki se v nobenem primeru ne podaljšuje. V
primeru prekoračitve rokov iz tega člena te pogodbe ima naročnik pravico odstopiti
od pogodbe v skladu z drugo alinejo 5. člena te pogodbe.

•

Vsa dela izvesti strokovno pravilno in v skladu z veljavno zakonodajo.

•

Prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z vsemi
tehničnimi predpisi, standardi in normativi, razpisnimi pogoji ter ponudbo, ob
tesnem sodelovanju z naročnikom.

•

Dajati naročniku tolmačenja in pojasnila.

•

Pisno obvestiti naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na
vsebinsko, vrednostno in terminsko izvršitev naloge.

•

Varovati poslovno tajnost naročnika, vseh podlog in postopkov ter ostalih
informacij.

•

Pravočasno sporočati naročniku potrebe po materialu.
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POVRAČILO ŠKODE ZARADI ODSTOPA V CELOTI ALI DELNEGA ODSTOPA OD POGODBE
9. člen
Če naročnik po podpisu pogodbe po svoji krivdi odstopi od pogodbe ali njenega dela, mora
plačati izvajalcu vse do tedaj opravljeno delo. Količino in vrednost opravljenega dela naročnik
in izvajalec ugotovita skupno. Če izvajalec po svoji krivdi odstopi od predmeta pogodbe oz.
njenega dela, je naročnik upravičen do povračila vseh stroškov v zvezi s plačili nadomestnega
izvajalca predmeta naročila, izvajalec pa mora izročiti delno izpolnjen predmet naročila v
obliki, ki omogoča nadomestno spolnitev novemu izvajalcu storitev.

ROKI IZVEDBE
10. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
11.člen
Izvajalec del in naročnik vsak zase izrecno izjavljata, da naročniku, predstavniku naročnika,
posredniku naročnika ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun
izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali
njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična.

SOCIALNA KLAVZULA
12. člen
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.
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PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
13. člen
Naročnik imenuje za svojega pooblaščenega predstavnika po tej pogodbi __________________,
dosegljivega na telefon: __________________________, ki ima pravico in dolžnost urejati
medsebojna razmerja v okviru določil te pogodbe.
Izvajalec imenuje za svojega pooblaščenega predstavnika po tej pogodbi: _________________,
dosegljivega na telefon:____________________,.
Pogodbeni stranki morata v roku treh delovnih dni pisno obvestiti drug drugega o spremembi
oseb iz tega člena.
OSTALA DOLOČILA
14. člen
Naročnik si pridržuje pravico do določitve morebitnega večjega oz. manjšega obsega del od
razpisanega.
V primeru spremembe višine cene goriva (neosvinčeni 95 oktanski bencin), ki na dan podpisa
pogodbe znaša _______EUR/l, ki v strukturi cene predstavlja 50% celotne cene, se zato v tem
deležu spremeni pogodbena cena, ki jo na vsakih 6 mesecev uredita pogodbeni stranki v obliki
podpisa aneksa k tej pogodbi.
15. člen
Naročnik ima pravico preveriti znanje pogovornega slovenskega jezika vseh delavcev, ki
opravljajo predmetno storitev po tej pogodbi. V primeru, če naročnik ugotovi, da znanje
slovenskega jezika delavcev ni ustrezno, je izvajalec dolžan takšnega delavca nadomestiti z
novim delavcem, in sicer v roku 24 ur.
16. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali predvsem sporazumno.
V primeru, da do sporazumne rešitve ne pride, je za rešitev spora pristojno sodišče po sedežu
naročnika.
17. člen
Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko naročnik
od izvajalca prejme finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 7. člena
te pogodbe.
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Če izvajalec ne bo predložil navedenega finančnega zavarovanja v zahtevanem roku lahko
naročnik brez obrazložitve pogodbo šteje za nično in unovči garancijo za resnost ponudbe.
18. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta vse informacije v zvezi s to pogodbo varovali kot
poslovno skrivnost in jo brez obojestranskega pisnega soglasja ne bosta posredovali tretji
osebi.
19. člen
Za ostale primeri, ki niso zajeti s to pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika
in relevantnih predpisov.
20. člen
Pogodba velja do izčrpanja pogodbenega zneska, vendar ne več kot 48 mesecev od podpisa
pogodbe.
Ne glede na prejšnji odstavek sme vsaka pogodbena stranka odstopiti od te pogodbe, če se
med izvajanjem te pogodbe izkaže, da druga stranka ne izvaja obveznosti po tej pogodbi
oziroma ne izpolnjuje pogoje za medsebojno sodelovanje dosledno na način, kot ga
opredeljuje ta pogodba, in sicer po neuspešnem preteku primernega roka za izpolnitev
obveznosti za odpravo napak.
21. člen
Ta pogodba je sestavljena iz štirih (4) izvodov, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2)
izvoda.
Številka pogodbe:

Številka pogodbe:

_______________

Domžale, _____________

IZVAJALEC:
__________________

NAROČNIK:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Direktor:
Marko Fatur

Datum predaje finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti:

