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Naročnik:  

                                

        Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., 

       Savska cesta 34, 1230 DOMŽALE  

 

      ki ga zastopa direktor Marko Fatur,   

Ident. št. za DDV: SI54471656  

      Matična številka: 5227739  

        

Izvajalec:         ___________________________________________________________   

       ki ga zastopa direktor________________________  

      Iden. št. za DDV:  ____________________  

  

  

  

  Matična številka: ____________________    

I. PREDMET POGODBEI. PREDMET POGODBEI. PREDMET POGODBEI. PREDMET POGODBE    

1.člen  

  

Predmet pogodbe je dobava posod za komunalne odpadke, ki jo izvajalec prevzame v 

obsegu, skladnim z zahtevami javnega naročila po postopku oddaje naročila male 

vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil št. JN_______________ z dne ___________ in 

na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila z dne ____________.  Navedene dobave se 

bodo vršile sukcesivno v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu s ponudbo izvajalca 

št.___________ z dne ______________. Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija, 

ponudbena dokumentacija predmetnega javnega naročila ter ostale priloge.  

 

II. VREDNOST POGODBENIH DELII. VREDNOST POGODBENIH DELII. VREDNOST POGODBENIH DELII. VREDNOST POGODBENIH DEL    

    

2.člen 

  

Ocenjena vrednost naročila (brez upoštevanja DDV) iz 1. člena te pogodbe je za celotno 

obdobje ovrednotena po ponudbi izvajalca št. __________ z dne __________, ki znaša: 



  

           __________ € (z besedo: __________ __/100) 

 

DDV __________ € (z besedo: __________ __ /100) 

 

SKUPAJ: __________ € (z besedo: __________ __/100) 

 

Cene posamezne vrste blaga so določene v ponudbi.  

 

Izvajalec bo posode za komunalne odpadke dobavljal po fiksnih ponudbenih cenah na enoto 

mere, dane v ponudbi izvajalca z dne ________. Cene iz predračuna na enoto mere so za čas 

trajanja pogodbe fiksne in se tekom veljavnosti pogodbe ne smejo spreminjati.  

 

V pogodbeni vrednosti so upoštevani vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene in so potrebni 

za izvajanje predmetnega javnega naročila: kot so vsi stroški dobave in vključujejo  pariteto 

»FCA sedež naročnika – nerazloženo« (Incoterms 2010), stroški dela, režijski stroški, 

morebitne nadure, amortizacijo opreme, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, 

strojev, naprav, vozil, ter ostali stroški povezani z izvedbo javnega naročila.  

 

Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki 

so ugodnejše od cen iz pogodbe, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po 

teh cenah. 

V primeru dodatnih in več – presežnih dobav, veljajo cene na enoto iz osnovne pogodbe tudi za 

te dobave. 

Za presežne, manjkajoče in nepredvidene dobave oz. dela, ki niso zajeta v ponudbenem 

predračunu oz. tej pogodbi, si naročnik pridržuje pravico, da naročilo za morebitne dodatne in 

več dobave oz. dela odda izvajalcu osnovnega naročila skladno z določilom 95. člena ZJN-3. Z 

izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi. 

 

III. PODIZVAJALCIIII. PODIZVAJALCIIII. PODIZVAJALCIIII. PODIZVAJALCI    

    

3. člen 

Izvajalec bo izvedel dobave blaga, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev. 

 

ALIALIALIALI    

 

Poleg izvajalca sodelujejo pri dobavi blaga 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 4 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. 

    

IV. NAROČILO IN NAČIN PLAČILAIV. NAROČILO IN NAČIN PLAČILAIV. NAROČILO IN NAČIN PLAČILAIV. NAROČILO IN NAČIN PLAČILA    

 

4.člen  

Predmet pogodbe so nabave/dobave blaga, ki jih naročnik iz objektivnih razlogov po 

obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Naročnik bo v obdobju trajanja pogodbe 

kupoval le tiste vrste in količine blaga iz ponudbenega predračuna, ki jih bo dejansko 

potreboval in se ne zavezuje naročiti vseh razpisanih količin, ki so okvirne. Izvajalec zaradi 

naročenih manjših količin posamezne vrste blaga ni upravičen do kakršnegakoli 

odškodninskega zahtevka.  

 

Naročnik bo naročal dobave posod sukcesivno z vsakokratnim zahtevkom (pisno ali 

elektronska pošta dobavitelja z naslovom _______________________), podpisanim s strani 

pooblaščene osebe, s katerim bo opredelil vrsto in količino naročenega blaga.  

 

Izvajalec izstavi naročniku račun v obliki e-računa najkasneje v roku 5 dni po opravljeni 

dobavi naročenega blaga. Poleg računa izvajalec priloži zahtevek naročnika ter s strani 

naročnika podpisan delovni nalog oziroma dokument, iz katerega je jasno razviden obseg 

in vrsto opravljene dobave.  

 



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 tretjega odstavka tega člena. 

 

5. člen 

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved 

cediranja), razen v primeru, ki ga določa ZJN-3. 

 

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCAV. OBVEZNOSTI IZVAJALCAV. OBVEZNOSTI IZVAJALCAV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA    

    

6.člen  

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil posode za komunalne odpadke v roku 35 dni od dneva 

pisnega naročila sukcesivnega naročila naročnika. Dobavitelj zagotavlja dostavo blaga na 

sedež naročnika. 

 

V primeru, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni v dogovorjeni količini, 

kvaliteti ali zahtevanih rokih, ima naročnik pravico zahtevati pogodbeno kazen, ki znaša 

5,00 EUR (brez DDV) za vsak kos posode, ki je predmet penalov, za vsak zamujeni dan, 

vendar vsota pogodbenih kazni posamezne dobave lahko znaša največ 10% pogodbene 

vrednosti sukcesivnega naročila (brez DDV) in jo bo naročnik ob plačilu odštel od zneska 

računa. 

 

Če ponudnik zamuja z izvajanjem dobav toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali 

sam zaide v kršitev svojih obveznosti do tretjih oseb ali da bi izvedba izgubila pomen, 

lahko naročnik nadomestno blago naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika in pri 

tem uporabi dano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko pa zahteva 

povrnitev dejanske škode.  

 



Več kot enkratna zamuda ima lahko za posledico razdrtje pogodbe in pri tem unovčenje 

finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, lahko pa naročnik prekliče naročilo. 

 

Naročnik lahko uveljavlja naštete ukrepe po opominu, po katerem izvajalec ne popravi 

zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora 

biti izvajalcu poslan pisno ali na elektronsko pošto.  

 

Plačilo pogodbene kazni ne izključuje ali znižuje odgovornosti za morebitno škodo. 

 

Če ima naročnik zaradi zamude dobavitelja stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, 

je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo 

zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik zaračunal pri naslednji dobavi.  

 

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za 

dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe, če le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko 

do polne višine nastalih stroškov in škode v tridesetih (30) dneh od datuma prejema 

pisnega zahtevka naročnika.  

 

Pogodbena kazen se obračuna sproti ob izdaji računov za že izvedene dobave.    

 

7. člen 

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z 

izvedbo dobav, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo pogodbenih 

obveznosti. 

 

8. člen 

Izvajalec se zavezuje:  

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno 

zakonodajo, z vsemi tehničnimi predpisi, standardi in normativi, razpisnimi pogoji 

ter ponudbo,  

- izvesti pogodbena dela pravočasno,  

- 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. 

 

V primeru kršitev katerekoli zgoraj navedene obveznosti lahko naročnik unovči finančno 

zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe. 

 

VI. JAMSTVA IN GARANCIJEVI. JAMSTVA IN GARANCIJEVI. JAMSTVA IN GARANCIJEVI. JAMSTVA IN GARANCIJE    

9. člen 

Izvajalec jamči za kvaliteto blaga, ki mora ustrezati veljavnim standardom in normativom 

za tovrstne izdelke, ter deklarirani kvaliteti na embalaži. To pomeni, da zagotavlja dobavo 



posod za komunalne odpadke, ki imajo lastnosti, kot je zahtevano v razpisni 

dokumentaciji. Vse blago mora biti opremljeno z deklaracijo v slovenskem jeziku in kjer 

je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku. 

 

Izvajalec jamči za kakovost in brezhibnost za vsak dobavljen kos posode po tej pogodbi 

12 mesecev od uspešno opravljene primopredaje.  

 

Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali 

ponudbeni dokumentaciji, lahko naročnik reklamira in zahteva na stroške izvajalca dobavo 

dogovorjenega blaga nemudoma (najkasneje v roku 7 dni) oziroma v dogovorjenem roku. 

Če izvajalec ne odpravi napak oziroma ne dobavi zahtevanega novega izdelka nemudoma 

oziroma v dogovorjenem roku, je naročnik po načelu dobrega gospodarja upravičen 

nabaviti nov kos pri drugem dobavitelju, vse na račun in stroške izvajalca iz te pogodbe. 

 

Če izvajalec v dogovorjenem času ne odpravi napake oziroma ne reši reklamacije ali se z 

naročnikom ne dogovori za nov rok, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro 

izvedbo obveznosti iz pogodbe ter odpove pogodbo, brez kakršnih koli obveznosti do 

izvajalec. 

 

10. člen 

Izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti izroči naročniku ob podpisu pogodbe oz. 

najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti oz. posla v višini __________ EUR (5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV).  

 

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. posla mora veljati še najmanj 40 

dni po izteku pogodbe.  

 

Garancija mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter vsebinsko ne sme odstopati 

od vzorca iz razpisne dokumentacije. 

 

Naročnik lahko zavarovanje unovči pod pogoji: 

• da izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v 

dogovorjeni kvaliteti, količini in roku; 

• če izvajalec preneha z izvajanjem javnega naročila; 

• če bi naročnik odstopil zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani izvajalca; 

• če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

 

VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK     

11. člen  

Pooblaščena oseba naročnika je ____________________, kontaktna oseba pa _______________.  

Pooblaščena oseba izvajalca je _________________________.  

  



Pogodbeni stranki morata v roku treh delovnih dni pisno obvestiti drug drugega o 

spremembi oseb iz tega člena.    

  

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULAVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULAVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULAVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA    

12. člen 

Izvajalec 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. 

 

 

IX. SOCIALNA KLAVZULAIX. SOCIALNA KLAVZULAIX. SOCIALNA KLAVZULAIX. SOCIALNA KLAVZULA    

13. 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. 

 

    

X. X. X. X. PREDČASNI ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMAPREDČASNI ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMAPREDČASNI ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMAPREDČASNI ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA    
14. člen 

 

Če izvajalec: 

• preneha z dobavami 

• če izvajalec v času trajanja te pogodbe več kot enkrat ne bo mogel naročniku 

zagotoviti naročenih količin materiala, v dogovorjeni kvaliteti, ceni oz. dobavnih 

rokih,  

• če bo izvajalec naročniku dobavljal blago v nasprotju z določili te pogodbe, 

• če bo izvajalec naročniku dobavljal tehnično neustrezno blago oziroma blago, ki ni 

enako navedenemu v ponudbi, 

• ali v primeru drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov, 

 

lahko naročnik razdre to pogodbo, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti ter zahteva odškodnino, če mu je bila povzročena škoda. Naročnik 

obvesti izvajalca o kršitvah in odstopu od pogodbe pisno. Pogodba preneha veljati takoj 

po prejemu pisne odpovedi. 

 



Izvajalec lahko razdre to pogodbo, če je naročnik v zamudi s plačilom več kot 3 mesece in 

kljub pisnemu opominu izvajalca ne poravna zapadlih med strankama nespornih računov, 

o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim 

odstopom. 

 

V kolikor bi izvajalec odstopil od pogodbe iz drugih razlogov (v celoti ali delno) je naročnik 

upravičen do unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

v celotni vrednosti ter bo zahteval povračilo vseh stroškov in druge škode, ki bi jih zaradi 

odstopa izvajalca imel. 

    

XXXXIIII. OSTALA DOLOČILA. OSTALA DOLOČILA. OSTALA DOLOČILA. OSTALA DOLOČILA    

15. člen 

 

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti 

sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka 

pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika. 

 

16. člen 

 

Za ostale primeri, ki niso zajeti s to pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega 

zakonika in relevantnih predpisov. 

 

17. člen  

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko naročnik 

od izvajalca prejme finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

Pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer za čas 17 mesecev od dneva, ko je pogodba 

stopila v veljavo. 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem te pogodbe takoj po uveljavitvi pogodbe. 

  

18. člen 

 

Ta pogodba je sestavljena iz dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en  (1) 

izvod. 

 

    Številka: __________                                            Številka: __________ 

   V __________, dne: __________    Domžale, dne: __________ 

    

            IZVAJALEC:IZVAJALEC:IZVAJALEC:IZVAJALEC: 

    

            NAROČNIK:NAROČNIK:NAROČNIK:NAROČNIK: 

   __________             Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.    

   Direktor: 

   __________ 

   Direktor: 

   Marko Fatur    

   _________ 


