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POGODBO

5t. JN004-P-2020

NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTA ZA IZOBRAzEVANJE V SKLOPU SOLSKEGA KOMPLEKSA
GRM NOVO MESTO-CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

I. PREDMET POGODBE

1. 6len

Na podlagi ponudbe St. 043-06-020 z dne 02.07.2020, v postopku oddaje javnega naroeila (Portal javnih

na106il, 5t. objave JN003274/2020-801, z dne 26.05.2020) z Obvestilom o oddaji naroeila St. JN004-5-2020
z dne 15.07.2020, je bil izbran kot najugodnejsi ponudnik izvajalec po tei pogodbi.

Objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnicne in funkcionalne pogoje naro6nika, izvajalec pa bo

morall

. izvesti vsa gradbena, obrtniska, stro.lna in elektro instalacijska dela ter zunanjo ureditev na objektu,

. izvesti komunalne priklJueke ter plaeilo stroskov prikljuditve,

. upostevati namembnost objekta in dejavnost v njem,
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izvesti vse potrebne prikljueke za vgradnjo notranje opreme, pri eemer dobava notranje opreme ni
predmet pogodbenih del,
ter podati vloge za tehnidni pregled in pridobiti uporabno dovoljenje

na podlagi naslednjih projektov

PGD:

. 512020

PZt.

. s/?o20

2. dlen

. s projektno dokumentacijo PGD in PZl,
o z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,
. s ponudbo izvajalca stev. 043-06-020, z dne 02.07.2020 (zajet ponudbeni predraaun),
. s predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, kile predvidena za tovrstne objekte,
. z gradbenim dovoljenjem St. 351-168/2020-10 z dne 19.05.2020

. ROK|

lzvajalec se zaveze z deli, ki so predmet te pogodbe, prideti takoi po podpisu pogodbe in uvedbi v delo ter
jih izvesti do 3'1.05.202'1. Uporabno dovoljenje mora biti pridobljeno do 30.06.2021.
lzvajalec mora upostevati, da je po dokoneanju flzicne izvedbe del potrebno 14 dni za pripravo popolne
vloge za tehniani pregled (dokazilo o zanesljivosti objekta, PID in POV, geodetski naert ...), nadatjnJih 21
dni za razpis tehnidnega pregleda in nadaljn.jih 14 dni za pridobatev uporabnega dovoljenja in primopredajo
del, ki mora biti opravljena najkasneje do 20.07 .7021.

lzvajalec bo po zakljueku fiziene izvedbe del, po potrebi pa tudi med izvedbo, omogoail montazo notranje
opreme, za katero bo imel narodnik sklenjeno pogodbo z drugim izvajalcem - dobaviteljem.

V aasu mature (meseca junija in avgusta) se lahko hrupna dela izvaja.io le ob vnaprejsnjemu dogovoru z
vodstvom Sole.

V roku 10 (deset) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski naert, ki ga potrdi
naroenik, v katerem bo posebej opozoril na kritiene roke, sicer bo naroenik odstopil od pogodbe in unoveil
finandno zavarovanje za resnost ponudbe.

lzvajalec bo terminski naert izvedbe del prilagodil finandnemu naertu izvedbe del glede na razpolozl.iiva
sredstva naroenika in ga uskladil z narocnikom.

Dinamika izvedbe investicije po posameznih letih je naslednia (v posameznem letu mora biti izvedeno in
zaraaunano):

'glej dinamiko terminski plan.
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lzvajalec bo pred datumom pricetka del uveden v delo

Dela iz 1. elena te pogodbe se izvajalec zaveze izvesti v skladu:
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Roki se lahko spremenijo le v primeru visje sile (za 6as trajanja visje sile), kijo definirajo zakonska doloeila,
spremenjene roke pa mora potrditi narodnik. Vremenski pogo.ii ne morejo biti (azlog za podaljsanje roka.

Rok za izvedbo pogodbenih del, doloeen v pogodbi in terminskem naertu, se lahko podaljaa izrecno samo
na podlagi sklenitve pisnega aneksa k tej pogodbi.

t. CENA
4. alen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po nacelu Dkljuc v roke s fiksnimi nespremenljivimi cenami
do pridobitve uporabnega dovolrenja( in znasa:

1 Pogodbena vrednost:

I Popust:

: Pogodbena vrednost s popustom:

2.280.320,00 EUR i

:

4s6.064,00 EUR i

1.824.256,00 EUR i

i ---------i
+ DDV 22% 401.336,32 EUR

SKUPNA POGODBENA CENA: 2.?25.592,32 EUR

(z besedo: DVAMI LIJONADVESTOPETINDVAJSETTI SO PETSTODVAINDEVETDESET EUR 32 /1 OO)

Skupna pogodbena vrednost je nespremenljiva do primopredaje objekta naroaniku oz. uporabniku

5. elen

V navedeni pogodbeni vrednosti iz 4. dlena te pogodbe so zajeti vsi stroski za izvedbo dogovor.ienih del,
predvidenih s projektno in ostalo dokumentacijo iz 2. alena te pogodbe, pa tudi dela, ki s prqektno
dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z vel.iavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali ee so
potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti ter namembnosti objekta.

Pogodbeno naaelo )kljue v roke s fiksnimi nespremenljivimi cenami<( tudi pomeni, da je izkljueen morebiten
vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljisca
odstranil vse pri delu nastale rusevine, demontirane predmete in zadasne objekte ter bo v tem smislu
vzpostavil prvotno stanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvalalec GOI del hkrati prevzel tudi koordinacijo pri izvedbi teh del
z izvedbo izdelave, dobave in montaZe opreme, ki jo bo naroenik oddal po loeenih javnih naroeilih,
kompletno aiscenje objekta, vertikalne transporte in varovanje objekta. Vrednost navedenih del v tem
odstavku je vkljueena v pogodbeni ceni.

6. 6len

lzvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbisae, vkljueno z geolosko sestavo tal, naein temeljenja

obstojeaega objekta, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje
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vsakrsnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne
dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroSke in na naain,
ki ga bo predhodno uskladil z narodnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega
materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

7. 6len

lzvajalec bo izvrsena dela obraeunaval z zaeasnimi meseanimi situacijami, izstavl.ienimi v viSini ugotovljene
stopnje gotovosti izvrsenih del, ki je potrlena s strani pooblascenega strokovnega nadzora in konano
situacijo po izpolnitvi pogojev S. alena te pogodbe.

lzvajalec bo posamezno situacijo dostavil pooblaseenemu strokovnemu nadzoru naro6nika do petega (5.)
dne v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolzan, da v roku pet (5) dni od prejema potrdi prejeto situacijo in
jo poslje naroeniku ali jo zavrne. Narodnik v roku pet (5) dni od prejema pokdi preleto situacijo in jo poslje
v izpladilo alijo zavrne.

Pogo.i za potrditev situacije izvEala je, da le-ta ob predloziwi situacije naroaniku, prilozi raaune oz.
situacije svojih podizvajalcev, kijih je predhodno potrdil.

Naroenik bo pogodbena dela placeval 30. dan od uradnega prejetja potrjenih zaaasnih meseenih situaclj,
(oziroma 6e ta dan sovpada z dnem, ko.ie po zakonu dela prost dan, se za zadnii dan roka Steje naslednji
delovnik) in najkasne.ie 3 dni po prejemu nakazila od MIZS (Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in Sport).

Za utadni dan prejetja potrjene meseene situacije se Steje dan, ko.ie le-ta prispela v vlozigde naroenika.

Naroenik bo potrjene situacije izvajalca plaeeval na transakcijski ra6un izv a.ialca Stevilka Sl56 1010 0004
4870 255, Banka lntesa Sanpaolo d.d ali na TRR 5t. Sl56 0297 0001 5604 26,4, odprt pri NLB.

Skladno z veljavno zakonodajo mota i^tajalec zatasne situacre iz tega 6lena pogodbe izstavljati izkljueno
v elektronski obliki, preko spletne aplikacije Uprave Republike Slovenije za javna plaeila.

Sredstva so zagotovljena s sklepom o potrditvi investicijskega programa in odobritvi izvedbe investicije St.
4110-63t201 0 0 sklen jene med GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma in
Ministrstvom za izobBzevanje, znanost in sport.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proraeunske zmogljivosti Ministrstva
za izobtazevanje, znanost in Sport (MIZS). Pogodbeni stranki sta podredno soglasni, da v primeru, da pride
do spremembe v proraeunu RS ali programu dela MIZS, ki neposredno vpliva na to pogodbo, da ustrezno
z dodatkom k tej pogodbi spremenita dolo6ila te pogodbe, in sicer obseg del, ki se izvajajo oz. visino
sredstev za plaailo izvedbe del po predmetni pogodbi, tako da dinamiko flnanciranja prilagodita
spremembam v drZavnem proradunu oziroma finananem nadrtu MIZS

(Opomba: Nadaljnje dolo1be tega ebna veljajo le v pimeru, ee bo izvajalec nastopal s podizvajalci.

V nasprotnem pimeru se te dobebe iftajo.)

lzvedena dela bodo izvajalec in/oziroma podizvajalci obracunavali z zaeasnimi situacrami in kondno
obraeunsko situacijo kot je dolodeno v tem 6lenu pogodbe.

lzvajalec le dolzan v roku I dni po pre.lemu situacije, ki jo izstavrjo podizvajalci za opravljena pogodbena
dela, situacijo pregledati in potrditi oziroma jo v tem roku zavrniti. Potrjene situacije podizvajalcev izvajalec
predlozi nadzorniku skupaj s svojo situacijo Na situaciji mora biti napisana speciflkacija pla6il (izvajalec in
podizvajalci ter TRR raduni).
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Naroenik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na nadin in v

roku kot je dogovor.ieno za plaailo izvajalcu, na njihov transakcijski radun:

- podizvajalcu na transakcijski raaun 5t. ............- . pri

- podizvajalcu na transakcijski raaun 5t. . . . . . . . . . . . . -. . . . . pri .

- podizvajalcu na transakcijski raeun !t. ..... . pri . . - .

8. dlen

Koneno situacijo v visini 10 % pogodbene vrednosti bo izvajalec predlozil pooblasaenemu nadzoru
naroanika:

- po pridobitvi uporabnega dovoljenja,
- po predaji flnancnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi naroaniku in

- po opravljeni koneni primopredaji del.

Pooblaseeni strokovni nadzor naroenika bo kondno situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal naro6niku

alijo v enakem roku zavrnil. Narocnik bo v roku pet (5) dni od prejema potrdil prejeto situacijo in jo poslal v
izplaeilo ali jo zavrnil.

Naroanik bo konCno situacijo plaeal 30. dan od uradnega prejetja potrjene situaci.ie, oziroma ee ta dan

sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, naslednji delovnik.

V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

9. elen
lzvajalec se zaveze:

1. pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, posteno in skladno s to pogodbo, pridoblienimi

izhodiSdnimi podlagami, projektno dokumentacijo, terminskim planom, veljavnimi predpisi in pravili

stroke,

2. da bo kot jamstvo za kvalitetno in prayocasno izvr$itev del v 1 5 dneh po podpisu pogodbe izrodil

narocniku garancijo banke ali kavcisko zavarovanje pri zavarovalnici v vi5ini 10 % skupne
pogodbene cene (z DDV), unovaljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo vsaj 5e 30 dni po

pogodbenem roku za dokon6anje del.

3. da bo v 15 dneh primopredaji objekta izrocil naroeniku garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice, unovdljivo na prvi pisni poziv, v vasini 5 % pogodbene cene (z DD\0 za dobo najmanj
10 (desetih) let, kot ramstvo za odpravo napak, reklamiranih v garanciiski dobi. Veljavnost
garancije mora biti za 30 dni daljsa kot znasa garancijska doba po tej pogodbi, z moznostio
podaljsanja; namesto zavarovanja za odpravo napak v obdobju 10 let lahko ponudnik zaporedno
predlozi dve zavarcvanji za odptavo napak z rokom veljavnosti 5 let, pri eemer novi instrument
nadomesti prejsnjega, in ga je dolzan izvajalec predloziti Se pred iztekom vel.iavnosti finananega

zavarcvanja za 5 let od primopredaje del ali pa 2e izdano zavarovanje za odpravo napak podaljsati

za nadaljnjih 5 let;

4. v roku 1 5 dni po podpisu te pogodbe narodniku predloZil zavarovalno polico, z zavarovalnimi pogoli

in potrdilom o plaailu premi.ie za leto 2020 (fotokopijo - original pa na vpogled), o zavarovanju

odgovornosti pred skodo, ki bi utegnila nastati naro6niku in tretiim osebam u zvezi z opravljanjem
njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naroeila, sicer bo narodnik odstopil od
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pogodbe in unovail flnandno zavarovanje za resnost ponudbe. Zavarcualna polica se mora
podaljSevati do konca izvedbe pogodbenih del;

5. da bo za potrebe pooblascenega strokovnega nadzora zagotovil na gradbiscu, na svoje stroske,
primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen pisarniski prostor, velikosti cca. 15 m2 ter souporabo
primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves 6as gradnje

6. da bo uporabniku povrnil stroske porabe elektrike, vode in ostale morebitne stroske, ki bodo nastali
na objektu na raeun izvedbe investicije in dogovoril plaailo z vodstvom Sole;

7. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predlozil pooblaseenemu
strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse,

8. da bo v primeru, kadar bo naroenik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolodil naroanik, narocil
posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske takih
preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik;

9. da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbisea neustrezen material in/ali saniral neustrezno
izvedeno delo na nadin, ki bo zadovoljilo pravila stroke,

10. da bo Se pred narodilom materialov predlozil projektantu in pooblasaenemu strokovnemu nadzoru
vzorce le{eh na vpogled in odobritev;

1 'l . da bo Se pred pricetkom del koordinatorju za varstvo pri delu pripravil naart organizacije gradbisda,
ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega naarta, narodniku pa bo predal podatke za pri.iavo
gradbisca na pristojni inSpekciji za delo;

12. da bo med izvedbo del sproti vnasal vse spremembe v izvod PZI ter le{ega pravodasno predal
naroaniku za potrebe izdelave PID-a;

13. da bo omogoEil drugim jzvajalcem, ki bodo imeli sklenjene pogodbe z naroanikom za izvedbo del
na istem objektu (dobavitelji opreme ...), so6asno izvedbo del na objektu s ciljem dim hitrejiega
zakljuCka celotne investicije;

14. da bo izvedel termografskitest dejanskih toplotnih izgub objekta in konstrukci.iskih sklopov, preverbo
toplotnih mostov in sanacijo le{eh,

15. pred primopredajo del izvesti test zrakotestnosti, ki ne sme presegati zahtev EKO sklada za skoraj
nie-energijske hise,

16. da bo za izvedbo tehnicnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja skladno s pogoji te
pogodbe, naro6niku pravoeasno predal vso potrebno dokumentacijo in bo s pooblastilom naroanika
zaprosll za tehnieni pregled in uporabno dovoljenje. Popolno vlogo za tehnidni pregled bo predal v
potrditev nadzorniku najmanj 7 dni pred rokom za vloZitev;

17. da bo ob dokonaanju del Se pred tehnienim pregledom, predal vso predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garancijski listi ...), navodila za obratovanje in vzdr:evanje
objekta ter naprav;

18. da bo Se pred primopredajo objekta naroeniku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi ...);

19. da bo ob dokonaanju del seznanil uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z
vgrajenimi napravami;

20. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbelza vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
varstva okolja in varstva pred pozarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne
opustitve pa prevzema polno odgovornost;
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lzvajalec se zavezuje, da bo v obsegu kot je to skladno s predmetom te pogodbe, spostoval dolocbe Uredbe

o zelenem javnem naroeanju (Uradni list RS, 5t. 51/ 17 in 64/19) in:

1

21. da bo izvrsil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbisau v easu izvajanja del, od
zaaetka del do kondne primopredaje ob.iekta narodniku. Zavarcvanje mora biti sklenjeno pri

zavarovalnici, izvajalec mora kopijo police za vrednost pogodbenih del dostaviti naroeniku,
najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe;

22. dabo zagotovil morebitne cestne zapore za potrebe gradbisea na svoje stroske;

23. da bo uposteval kvalitetnejso resitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (n.pr.
popis - graflana resitev), in sicer v okviru pogodbene cene;

24. dabo odstopil svoje terjatve do naroenika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

25. da bo za popladevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcem in kooperantov,
uporabljal enake roke plaail, kot so doloaeni v pogodbi z naroenikom o prevzemu del javnega

naroiila:

26. da bo priznal, obraeunal in pla6al svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle
obveznosti po izstavljenih raaunih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za
dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po tej pogodbi;

27. dabo narocniku predal ociseen objekt, v katerega bo mozna takojsnja vselitev;

28. da bo dnevno oeistil del objekta po katerem se bo gibal in ga pri delu onesna:il;

29. da bo rusevine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, skladno z veljavno
zakonodajo, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili;

30. da ne bo zamenjal katerega od v ponudbi navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega

obvestila narodniku in brez predhodnega pisnega soglasja narodnika;

31. da bo dela, ki so predmet te pogodbe izvajal po predhodnem dogovoru z vodstvom Sole tako, da
boeim manj motil dejavnosti oziroma pouk v Soli in okolici ter da bo dela izvajal v skladu s predpisi,

ki urelajo izvajanje del v bivanjskem okolju;

32. da bo zagotovil stalno dnevno prisotnost vodje gradnje na gradbiseu oziroma objektu, v primeru

njegove zacasne odsotnosti (bolezen, dopust ipd.) pa 9a bo nadomestil z drugo strokovno osebo,

kj izpolnjuje zakonske pogoje za vodjo del; novega zaeasnega vodjo del mora predhodno potrditi

narocnik in mora biti uveden v delo.

33. da je v fazi priprave ponudbe s skrbnostjo dobrega strokovnjaka pregledal gradbisee in prolektno

dokumentacijo s projektnimi pogoji soglasodajalcev ter je na morebitne neskladnosti,
pomanjkijivosti in nepravilnosti opozoril naroenika in mu v prihodnje ne gre pravica sklicevati se na

take neskladnosti, nepravilnosti in pomanjklJivosti. lzrrqalec z dokumentacijo soglasa ler v zvezi z
lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, nima pripomb. lzvajalec ie v celoti proucil

tehnoloske osnove za popis del, izvedel dodatne preverbe kolicin in materiala, preveril cene
materiala na trgu in izjavlja da lahko v celoti izvede dela v ponudbeni vrednosti brez dodatnih del in
povedanja pogodbene vrednosti. lzva.ialec se vnaprej odpoveduje vsakrsnemu zahtevku iz naslova
nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo

tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne strogke in na na6in, ki ga bo predhodno uskladil

z narocnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnie, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih

del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.
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- prilozil program in nadin usposabl.iania upravljavca stavbe ter po konaanih gradbenih ali
obnovitvenih delih usposobil upravljavca stavbe za energijsko udinkovito uporabo stavbe, s 6imer
se najkasneje v dveh letih od zaeetka uporabe stavbe zagotovi doseganje nacrtovane porabe
energije in vode;

- najkasneje pri primopredaji objekta narodniku posredoval tehnidno dokumentacijo proizvajalca
(dokazilo o zanesljivosti in podobno), iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo
naroenikove zahteve,

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naain, predviden v pogodbi o izvedbi
javnega naroeila, lahko za6ne narodnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

10. dlen
Narodnik se zaveZe:

1. dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti
obseg del potrebne;

2. sodelovati z izva.ialcem s ciljem, da se prevzeta dela izvrsijo pravocasno in v obojestransko
zadovoljsWo;

3. tekode obvesdati irajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na
izvrsitev prevzetih del;

4. da bo sam ali po pooblascenem strokovnem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov
najkasne.ie v roku 10 delovnih dni od predloZiwe le.teh, vkljuano s tehnianimi podatki in atestno
dokumentacijo;

5. urediti pladilne obveze, izhajajod iz pogodbe;

6. prijaviti za6etek del pri pristojni inSpekciji za delo.

VI. PODIZVAJALCI

1 1. alen

(Opomba: Dolo'be tega Clena veljajo samo v primeru, Ae bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V
nasprotnem pimeru se ta ilen efta in ostali ileni pogodbe ustrczno pregtevibio.)

Podatki o podizvaialcih:

(navedba podatkov o podizvajalcu in sicer Dadatki a podizvalaicu /nazi/ pclnt naslov natiina Stevilka
davina itevilka n transakcijski raiun), vsaka vrsta del, kt Jih bo tzvedei. in /saka ,/rsta blaga. ki ga ba
Cabavil podizvajalec; predmet. kaliiina, vrednast. kra! tn .ak izvedbe teh Cel.) Nl PODIZVAJALCEV

lzvajalec mora za vsakega podizvalalca predloziti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno
sledeee:

deljavnega narodila, ki ga pri predmetu javnega narodila prevzema podizvajalec,

deljavnega naroeila, ki ga pri predmetu javnega narodila prevzema glavni izvajalec,

i4ava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plaailnimi pogoji iz te pogodbe,

morebitno soglasje podizva.ialca, na podlagi katerega naroenik namesto ponudnika poravna
podizvajaleevo terJatev do izvajalca,

in ostale morebiti potrebne vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naroaanje.
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V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plaailo je izvajalec dolZan narodniku predlo:iti soglasje
podizvajalcev, na podlagi katerega naro6nik namesto glavnega izvajalca poravna podizva.jal.evo terjatev
do glavnega izu4alca.

lzvajalec s podpisom te pogodbe daje narodniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vkljueeni
podizvajalci, naroenik pla6a neposredno tem podizvajalcem.

l\ilorebitna neposredna pla6ila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak naain kot vel.ia za plaaila

izvajalcu, ter skladno z doloaili zakona, ki ureja javno naro6anje.

V primeru neposrednah plaail podizvajalcem mora izvajalec svojemu raaunu oziroma situaciji obvezno
priloziti raeune oziroma situacije svojih podizvajalcev, kijih je predhodno potrdil izvajalec.

lzvajalec mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naroenika.

Ce se po sklenitvi predmetne pogodbe zamenja podizvajalec ali ae izvajalec sklene pogodbo z novim

podizvajalcem, mora izva.ialec narodniku v 5 dneh po spremembi predloziti:

- svojo zjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 6e je bil le-ta

zamenjan,

- dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje vse pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije,

morebitno pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu in

- morebitno soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plaeilu.

Naroenik mora o predlogu za zameniavo podizvajalca odloaiti in pisno seznaniti izvaialca v desetih dneh

prejema popolne vloge, sicer se steje, da ie predlaganega podizvajalca zavrnil.

V kolikor podizvajalci ne bodo placani v okviru instituta neposrednih pla6il, mora izvaialec najpozneje v 60

dneh od placita konenega raauna oziroma situacije narodniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo

podizvajalca, da je podizvajalec prejet plaiilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,

neposredno povezano s predmetom te pogodbe.

V primeru krsitve obveznosti nominacije podizvajalcev po tem elenu, naro6nik ne prevzema nikakrsnih

obveznosti do nenominiranih podizvajalcev.

VII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZOELKOV

12. e len

lzvajalec daje garancijo za kvaliteto svoiih del:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, hidroizolacro, streho, fasado, kanalizaciio 

-10- 
let

(minimalno 10 (deset) let),
b) za ostala dela, opremo in naprave 

-3- 
lotz (minimalno 3 (ti) leta),

po uspesno opravlleni primopredaji del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z doloeili obligacljskega zakonika (Ur.l RS 97/07; oZ-

UPBI). Za zamenjane dele v garancijski dobi priene te6i nov garancijski rok z dnem zamenjave. Garancija

je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdr:evanje lz garanciie so izlodeni

predmeti, ki se uporabljajo za tekoee vzdrzevanje.

Garancije za odpravo napak v garancijski dobi se glasijo na naroenika in znasajo skupaj 5 % skupne

pogodbenecene(zoDV)zaobdobje-,to-let(minimalnol0(deset)let)odprimopredajedel,
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13. Clen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec
odpraviti na svoje stroske, ko ga narodnik oz. uporabnik obvesti o nastali napaki. K delu mora pristopiti
najkasneje v roku l0 dni od obvestila o napaki.

ee izvajalec v navedenem roku ne pristopi k izvedbi del in se z naroenikom oz. uporabnikom ne dogovori
za nov rok odstranitve napake, bo naro6nik oz. uporabnik (kot dober gospodar) odstranitev napake poveril
drugemu izvajalcu na stroske izvajalca iz le pogodbe. Naroenik oz. uporabnik si v tem primeru zaraauna v
breme izvaialca iz te pogodbe 5 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroskov V
kolikor izvajalec iz te pogodbe stroskov odprave napak ne bo pokril, lahko narodnik za plaeilo stroskov
unovci financno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kot.ie navedena v 3. toeki 9. elena te
pogodbe.

VIII. PRIMOPREDAJA IZVRSENIH DEL
'14. dten

Kvalitetni pregled pogodbenih delter kvalitetni in koli6inski pregled opreme opravijo predstavniki naroenika,
strokovnega nadzora, uporabnika objekta in izvajalca v 8. dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokoneanju
del.

Pogoji za primopredajo bodo izpolnjeni, ko bo izvajatec:

. izvrsil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

. odpravil vse pomanjkljivosti s tehnicnega in kvalitetnega pregleda,
o predloZil narodniku uporabno dovoljenje,
. predal narodniku vso potrebno dokumentacijo,
e predloZil narodniku finaneno zavarovanje za odpravo napak v garanci.iski dobi

15. 6len

Pred potekom garanci.iske dobe bosta pogodbeni stranki izvrsili pregled morebitnih Se odprtih reklamactj
ter po pokebi dogovorili podaljsanje financnega zavarovanja za odpravo napak v garanci.iski dobi. V prrmeru
odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokon6na predaja objekta (superkolavdacija).

IX. POGODBENA KAZEN
16.6len

V primeru, da izvajalec preda objekt z zam'udo po svoji krivdi, ima naroanik pravico zaraaunati izvajalcupogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 2 rtu (dva pro..nitay od pogodbene cene 1z Dovl ia viat< zamulenidan. vsota pogodbene kazni rahko znasa najved 'r0 % (aeset odiottov) od pogodbene'cen" (. oov) t",.se izvajalcu obra6una pri konani situaciji.

NADOMESTNA GRADNJA OB]EKTA ZA IZOBRAZEVANJE V SKLOPU SOLSKEGA KOMPLEKSA GRM NOVO MESTO-

CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

Po izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev opravijo predstavniki narocnika, strokovnega nadzo@ in izvaialca
primopredajo.

S primopredajo izvrsenih del so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev konane situacije.
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Naroanik bo zaraeunal izvajalcu pogodbeno kazen v znesku 3.000,00 EUR za vsako krsitev iz te pogodbe,
tudi v primeru neizpolnitve katerekoli izvEalieve nedenarne obveznosti ali izvrsitve dejanja, ki jo pisno
zahteva naroanik ali nadzornik, ki je v zvezi s to pogodbo, tudi delne in ne glede na vrsto ali obseg
obveznosti ali dejanja ali opustitve, razen 6e je za navedeno krsitev s to pogodbo dolocena posebna
pogodbena kazen. Pogodbena kazen bo obraeunana ob prvi naslednji za6asni mesedni situaciji.

Naroenik in izvajalec soglasata, da pravica zaraaunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naroeniku. Povradilo tako nastale Skode bo naroenik uveljavljal po splosnih naaelih odskodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

lzvajalec se prav tako zaveze poravnati narocniku vse stroske pooblaseenega inzeniringa, strokovnega
nadzora in projektantskega nadzorc in morebitne druge stroske naroCnika zaradi neupraviaeno
prekoraeenega roka.

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
17. elen

Ta pogodba se Steje za niano, 6e je kdo v imenu ali na radun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke,

ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacro iz javnega sektoria), predstavniku ali posredniku

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kaksno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejsimi pogoji; ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe, ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektoria

povzroaena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerie z

organom ali organizacijo iz javnega sekto4a) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

XI. PREDSTAVNIKI PO POGOOBI
18. 6len

skrbnik pogodbe pri naroeniku in pooblaseena oseba naroenika po tej pogodbi: Jana Gorsin Fabian.

Pooblasaeni izvalalec za strokovni nadzor gradnje: l.Z.A. d.o.o., Novo mesto, Tone Zupanc, G1975.

Pooblaseeni izvajalec koordinatorja za varnost in zdravje pri delu: LERO Lesnjak, varstvo pri delu d.o.o

Pooblaseeni koordinator svetovalni inziniring: EUTRIP d.o.o., PrimoZ Praper.

Pooblaseeni zastopnik izvajalca po tei pogodbi: Drago Muhi6, direktor

Vodja gradnje: Drago Muhi6, inz.grad., IZS G-2?37

Vodje posameznih del:

Gradbena dela: Gregor Merlin, dipl.inZ.grad.

Elektro instalacije: Gregor De2elak, univ dipl.in2 el., IZS E-1310
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Strojne instalacije: Bogdan Renusa, inZ.stro.l., IZS S-1384

lzvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje del brez predhodnega soglasja naroanika

19. 6len

v roku '10 dni po podpisu pogodbe narodniku ne predlo2i flnandnega zauarovanja za kvalitetno in
pravoeasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
v roku 15 dni po podpisu pogodbe naroaniku ne predlozi kopije zavarovalne police iz 4. to6ke g. elena
te pogodbe,
v roku 10 dni po podpisu pogodbe naroeniku ne predlozi podrobnega terminskega plana,
postane nesolventen, 6e je v postopku prisilne poravnave, ee je kot pravna oseba sprejela sklep o
zapiranju gospodarske druZbe (razen prostovoljne likvidacije zatadi zdtuaevaqa ali prestrukturiranja),
ae je nad njim uveden steca.ini postopek,
ne bi pricel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu
ga dolodi naro6nik;

lahko narocnik odstopi od te pogodbe in unovei finaneno zavarovanje za resnost ponudbe. V tem primeru
je izvajalec dolzan pladati tudi vso Skodo, kijo s svojim ravnanjem povzrodi naro.niku.

2. V orimeru. da izvaialec:

lahko naroanik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izv4alec dollan plaeati pogodbeno kazen v visini
10 o/o pogodbene cene (z oDV) in vso skodo. v primeru, da izvajalec del ne poravna nastale skode, je
naro6nik upraviden zasedi njegov material na gradbisdu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplaaati Skodo,
oz. unovditi finaneno zavarovanje za kvalitetno in pravodasno izvedbo del.

V primeru odstopa od pogodbe je izvajalec dolzan v roku 10 dni predati naroaniku dokazilo o zanesljivosti
vseh izvedenih del. Narodnik in izvajalec zapisnisko izvedeta primopredajo in obraaun izvedenih del v roku
30 dni.

Ta pogodba preneha veljati, 6e je narodnik seznanjen, da je sodisde s pravnomodno odloaitvrjo ugotovilo
krsitev obveznosti iz drugega odstavka 3. 6lena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbilavnega iaro6ila
ali njegovega podizvajalca ali eeje narodnik seznanien, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcir pogodbe
ali njegovem podizvajalcu v aasu izvajanja pogodbe ugotovil na.jmanj dve krsitui v zvezi s pladilomzi delo,
delovnim easom, poeitki, opravrjanjem dera na podragi pogodb civirnega prava krjub obstoju erementov
delovnega razmeria ali v zvezi z zaposlovanjem na drno in za kateri muje bila s piavnomodno odloditvro
ali vea pravnomoenimi odro6itvami izredena groba za prekrsek. Razvezni pogoj se uresnidi pod pogoJem,

l2

XII. OSTALA DOLOEILA

1. V orimeru. da izvaialec:

. ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolo6i naroeniki

. prekine z deli brez pisnega soglasja naro6nika za vea kot 5 dni,

. zamuja s kritidnimi faznimi roki za vea kot l0 dni in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku,
ki mu ga doloei narocnik,

. ima blokiran katerikoli TRR, ki ga je navedel v ponudbi, ve6 kot 5 dni,



NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTA ZA IZOBRAZEVANJE V SKLOPU SOLSKEGA KOMPLEKSA GRM NOVO MESTO.

CENTER BIOTEH NIKE IN TURIZMA

da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev, v primeru
nastopanja s podizvajalci pa tudi, ee zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne
nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo. V primeru izpolnitve
razveznega pogoja se steje, da Je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega

narodila, naroanik pa mora nov postopek oddaje javnega narodila zadeti nemudoma, vendar najkasneje v
30 dneh od seznanitve s krsiwrlo.

Ce narodnik v tem roku ne zadne novega postopka javnega naroeila, se steje, da Je pogodba razvezana
tndeseti dan od seznanitve s krsitvuo.

20. alen

lzvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naroenika prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela
pogodbe ali kakrsnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi te pogodbe. Oolo6ilo
tega 6lena se ne uposteva za nominirane podizvajalce.

21. alen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, 6e jih sprejmejo in podpisejo vse pogodbene stranke

22. alen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore resevale predvsem
sporazumno, ae v tem ne bi uspele, bo o sporih odloeilo pristojno sodisee glede na sedez naroanika.

23. alen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiSejo vse pogodbene stranke in ko izvajalec predloZi ustrezno
zavarovanle za dobro izvedbo del - bandno garancijo za dobro izvedbo del in bandno garancijo za odpravo
napak v aasu garancije. Sestavljena je v 8 (osmih) izvodih, od katerih prejme narodnik 6 (sest) izvodov in

izvdalec 2 (dva) izvoda.

V Novem mestu, dne 03.08.2020 V Novo mesto, dne 03.08.2020

lzvajalec:

GPI TEHNIKA d.o.o

Direktor:

oraszluhi , fEhnil4HG NOVO MEST(,
Elol. KAMENC€ 56
ait ttax. o6a/?l-4le

Naroenik:

GRM NOVO MESTO - center biotehnike in
turizma

Direktor:

Tone H rovat, u ni.di pl. i ni.kmet.

t'r,-h
l-l
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