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OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, 
ki jo zastopa župan Nejc Smole, 
identifikacijska številka za DDV: SI20991517 
 
v nadaljevanju: naročnik 
 
in 
 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRESKA – MEDVODE, Škofjeloška cesta 31, 1215 
Medvode, 
ki ga zastopa predsednik Tomaž Plešec, 
davčna številka: 66486408 
 
v nadaljevanju: kupec 
 
in 
 
………………………………………………………………………………………. 
ki ga zastopa ………………………………………………………………………………………., 
identifikacijska številka za DDV: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
v nadaljevanju: dobavitelj 
 
sklenejo naslednjo 
 
 
 

POGODBO 
o dobavi gasilskega vozila GVC 16/15 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva 

Preska - Medvode 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

  
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
 

- da je naročnik Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel 
postopek oddaje naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) za dobavo gasilskega 
vozila GVC 16/15 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Preska - Medvode, 

- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na portalu javnih naročil pod številko 
objave JN____________/2019 z dne __________________ in v Dopolnilu k Uradnemu listu 
Evropske unije pod številko objave _______________________ z dne _______________, 

- da je bil zgoraj navedeni dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji 
javnega naročila, št. ________________________ z dne _________________, 

- da ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2019 in 2020 na proračunskih 
postavkah 3.1.2.3 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in 3.1.2.2 Požarni sklad ter v 
finančnem načrtu PGD Preska – Medvode. 
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Sestavni deli te pogodbe so: 

- razpisna dokumentacija z vsemi dopolnitvami, 
- tehnična dokumentacija, 
- ponudba dobavitelja št. __________ z dne ____________. 

 
 
II. PREDMET POGODBE 
 

  
 
Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo kupcu za pogodbeno dogovorjeno ceno dobavil  
in izročil v razpolaganje in last ter v funkcionalno uporabo gasilsko vozilo GVC 16/15, s tehničnimi 
karakteristikami ter pripadajočo opremo, kot izhajajo iz tehničnih specifikacij razpisne 
dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe.  
 

  
 
Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja za embalažo in transport, ter da na svoje stroške 
ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in 
vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oziroma poškodbami in da odgovarja za varno delo do 
zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov. 
 

  
 
Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da po načelu »funkcionalni ključ v roke« z lastnim 
orodjem, napravami in osebjem izvede dobavo, montažo vse opreme in njenih sestavnih delov z 
vso pripadajočo dodatno opremo, zagon ter preizkus doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških 
parametrov in funkcionalnega delovanja. 
 

  
 
Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da pravočasno zagotovi in izroči vse A-teste, 
garancije, navodila za vzdrževanje in obratovanje ter vso drugo potrebno dokumentacijo za 
uporabo in vzdrževanje vozila in opreme, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) 
garancijsko izjavo za dobavljeno vozilo oziroma pripadajočo opremo. 
 
III. POGODBENA CENA 
 

  
 
Skupna vrednost predmeta pogodbe, opredeljenega v 3. členu te pogodbe znaša: 
 
 

Skupna vrednost brez DDV EUR 
 
Davek na dodano vrednost (22%)  EUR 
 
Vrednost z DDV EUR 
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(z besedo: ______________________________________________________ ___/100 EUR). 
 

  
 
Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, 
razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve od izteka 
pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno 
in nanjo ne morejo vplivati. 
 
Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani 
predstavnikov obeh pogodbenih strank) za vsako posamično fazo naročniku izstavi fakturo za 
dobavljeno in delujočo opremo.  
 
Vsi računi se izstavijo uporabniku in bodočemu lastnika vozila, Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Preska - Medvode, Škofjeloška cesta 31, 1215 Medvode, ki bo posamičen račun tudi plačal. 
 
Naročnik bo prispeval za nakup vozila lastna sredstva v višini _____________ EUR z vključenim 
DDV, skladno s  sporazumom o sofinanciranju nabave novih gasilskih vozil v občini Medvode, št. 
845-8/2019-1 z dne 10.6.2019.  
 
Kupec bo prispeval za nakup vozila lastna sredstva v višini _______________ EUR z vključenim 
DDV, skladno s  sporazumom o sofinanciranju nabave novih gasilskih vozil v občini Medvode, št. 
845-8/2019-1 z dne 10.6.2019.   
 
Naročnik kupcu nakaže sredstva en dan pred rokom plačila dobaviteljevega računa pod pogojem, 
da kupec naročniku predhodno predloži zahtevek za povračilo sredstev, h kateremu priloži kopijo 
dobaviteljevega računa. 
 
Dobavitelj je upravičen do izdaje računa po uspešno izvršeni primopredaji opreme posamične faze 
kupcu.  
 
V kolikor kupec računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.   
 
Kupec bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja številka  
 
_______________________________ odprt pri ______________________ v 30 dneh od prejema 
pravilnega računa. 
 

  
 
(Opomba: Določbe 9. člena veljajo samo v primeru, če dobavitelj ne nastopa skupaj s podizvajalci. 
V nasprotnem primeru se 9. člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) 
 
Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za 
izvedbo predmeta pogodbe.  
 
Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij 
iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava 
naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V 
primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi 
podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 
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Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. 
razpisne dokumentacije. 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 
izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. 
 
Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne 
glede na število podizvajalcev. 
 

  
 
(Opomba: Določbe 10. člena veljajo samo v primeru, če bo dobavitelj nastopal skupaj s 
podizvajalci. V nasprotnem primeru se 10. člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno 
preštevilči.) 
 
Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: 

 
Naziv podizvajalca  
Polni naslov  
Podizvajalec zahteva neposredno 
plačilo   

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca   
Matična številka podizvajalca  
Davčna številka podizvajalca  
Transakcijski račun podizvajalca  
Del javnega naročila, ki se oddaja v 
podizvajanje (vrsta/opis del)  

Količina/Delež (%) v podizvajanju  
Vrednost del brez DDV  
 
 

Dobvitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 
94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti 
izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če dobavitelj ne 
ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo 
postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so 
navedeni v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na 
izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. 
 
Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne 
glede na število podizvajalcev. 
 
Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij 
iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava 
naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih 
podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, 
tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 
 
Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj 
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obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. razpisne dokumentacije. 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 izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema 
predloga. 
 
Spodnja določba se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva 
neposrednega plačila 
 
Kadar dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od 
dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno 
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev, ki je 
neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če dobavitelj naročniku na njegov poziv ne 
posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o 
prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
Spodnja določba se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki zahteva 
neposredno plačilo/ 
 
Kadar dobavitelj izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v 
skladu s 94. členom ZJN-3:  

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani dobavitelja 
neposredno plačuje podizvajalcu, 

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja 
poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.  

 
Dobavitelj mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: 

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani dobavitelja, 
na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi 
neposredno na račun podizvajalca ali  

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s 
konkretno izstavljenim računom dobavitelja oziroma, da pri obveznosti po pogodbi, ki 
jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega 
računa dobavitelja nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o 
neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10). 

 
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo dobavitelju ugasne do 
višine tako plačanega zneska podizvajalcu. 
 
Roki plačil dobavitelju in njegovim podizvajalcem so enaki. 
 
 
IV. ROK ZA DOBAVO VOZILA 
 

  
 
Dobava vozila, ki je predmet te pogodbe, se izvede najkasneje do 1.7.2020, pri čemer mora do 
navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom 
doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja ter 
obračunom in primopredajo vozila. 
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Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj 2 delovnih ur se izvede pri izdelovalcu 
nadgradnje, ko je dobavljeno podvozje vozila. Ta faza izdelave vozila mora biti dokončana 
najkasneje do 15.11.2019. 
 
Drugi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj 4 delovne ure se izvede pri izdelovalcu 
nadgradnje, ko je na dobavljenem podvozju izdelana nadgradnja vozila ter vgrajeni stabilni 
sistemi, kot so črpalka, agregat, vlečna naprava (vitel) in svetlobni stolp. Ta faza izdelave vozila 
mora biti dokončana najkasneje do 20.3.2020. 
 
Tretji predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj 4 delovne ure se izvede pri izdelovalcu 
nadgradnje, ko je v vozilo nameščeno okrog 40% opreme. Ta faza izdelave vozila mora biti 
dokončana najkasneje do 22.05.2020. 
 
Četrti predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj 4 delovne ure se izvede pri izdelovalcu 
nadgradnje, ko je v vozilo nameščeno okrog 80% opreme. Ta faza izdelave vozila mora biti 
dokončana najkasneje do 12.06.2020. 
 
Prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, najkasneje do 1.7.2020.  
 
Ponudnik mora v 8 dneh po podpisu pogodbe predložiti podroben terminski plan, kjer se prikaže 
zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih dobav, pri čemer mora ponudnik 
upoštevati zgoraj navedene roke izvedbe. 
 
Dobavitelj mora v posameznem roku in skladno s predloženim terminskim planom opraviti vse 
pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških 
parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom in primopredajo blaga. 
 

  
 
V času teka roka za dobavo vozila si naročnik in kupec pridržujeta pravico izvajati stalno kontrolo 
nad potekom izvedbe in dobave vozila. Naročnik in kupec lahko vsakih 14 dni zahtevata poročilo o 
poteku priprave vozila. Hkrati je v istih intervalih dobavitelj dolžan omogočiti naročniku in kupcu 
prisotnost v procesu priprave vozila in pregled opravljenega dela in stanja vozila. 
 
S strani naročnika in kupca lahko v prejšnjem odstavku določen stalno kontrolo izvajata zgolj 
pooblaščena predstavnika naročnika in kupca, druge osebe pa zgolj s pisnim pooblastilom 
pooblaščenih predstavnikov. 
 

  
 
V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal 
naročniku pogodbeno kazen v višini 2 (dveh) odstotkov pogodbene vrednosti za vsak koledarski 
dan zamude, vendar skupno največ v višini 20 (dvajset) odstotkov celotne pogodbene vrednosti, 
ki je opredeljena v 7. členu te pogodbe. 
 
V. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 
 

  
 
Dobavitelj bo izpolnil predmet pogodbe v dogovorjeni kvaliteti in obsegu kot je določen v tej 
pogodbi in razpisni dokumentaciji. 
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Obveznosti dobavitelja obsegajo predvsem: 
- dobavo vozila s pripadajočo opremo v skladu s pogodbo; 
- preizkus doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega 

delovanja; 
- servisiranje opreme v garancijski dobi; 
- vse preostale obveznosti skladno s to pogodbo in razpisno dokumentacijo za 

predmetno javno naročilo. 
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo: 

- vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil 
pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, kot so opredeljeni v 2. členu pogodbe, 
veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v 
okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima 
strankama; 

- dela striktno opravil v pogodbeno določenih rokih; 
- naročniku in kupcu po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku 

dinamike del; 
- pravočasno opozoril naročnika in kupca na morebitne ovire pri izvajanju del; 
- ščitil interese naročnika in kupca; 
- omogočil naročniku in kupcu opravljanje nadzora nad potekom del; 
- plačal stroške naročnika oz. kupca, v kolikor bodo ti nastali v zvezi s pregledom 

poteka dobave vozila (npr. potni stroški na lokacijo, kjer bo vozilo v procesu izvedbe, 
morebitna nastanitev osebja naročnika oz. kupca), 

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva 
pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za 
posledice njihove morebitne opustitve pa prevzel polno odgovornost, 

- vozilo delovalo brezhibno in nima stvarnih oziroma pravnih napak; 
- vozilo v celoti skladno z zahtevami ter razpisne dokumentacije in izpolnjuje vse 

parametre, ki jih v zvezi s vozilom, ki je predmet tega javnega naročila, predpisuje 
veljavna zakonodaja; 

- kupcu oziroma strokovnemu osebju kupca nudil strokovno pomoč pri začetni uporabi 
vozila, ki je predmet tega javnega naročila; 

- kupcu oziroma pooblaščenemu strokovnemu osebju kupca (najmanj trem osebam) 
zagotovil usposabljanje za uporabo in vzdrževanje vozila ; 

- za dobavljeno blago skladno s to pogodbo zagotavljal servis blaga ter nadomestne 
dele ter   

- po uspešnem prevzemu s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočil ter 
izvedel vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike 
vozila, pri čemer bo vse preizkuse in testiranja dokumentiral. 

 
 
VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN KUPCA 
 

  
 
Kupec se obvezuje poravnati pogodbeno ceno v skladu z določili te pogodbe. 
 
Naročnik in kupec se zavezujeta, da bosta za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti 
dobavitelju zagotovila sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem in razpoložljivo tehnično 
dokumentacijo. 
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VII. PREDAJA IN PREVZEM BLAGA 
 

  
 
Po uspešni dobavi ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in 
funkcionalnega delovanja dobavitelj in kupec opravita primopredajo vozila in pripadajoče opreme. 
S predajo blaga pridobi kupec vozilo s pripadajočo opremo, ki je predmet te pogodbe v polno last 
in posest. 
 
Prevzem blaga se izvede pri izvajalcu nadgradnje. Ob predaji in prevzemu vozila s pripadajočo 
opremo bo voden tudi končni primopredajni zapisnik. Ob predaji blaga mora dobavitelj kupcu 
predati tudi pravilno izpolnjeno dobavnico, tovorne liste, potrdila in dokazila o testiranjih, navodila 
uporabnikom za uporabo blaga, vse garancije in zavarovanja blaga ter preostalo dokumentacijo, 
kot je zahtevana s to razpisno dokumentacijo. 
 
VIII. GARANCIJE 
 

  
 
Za vso opremo in opravljene storitve bo dobavitelj v okviru garancijske dobe v okviru pogodbene 
obveznosti iz te pogodbe izvedel odpravo napak. Odzivni čas za odgovor na javljeno napako v 
garancijskem roku je največ 8 ur od prejema naročnikovega ali kupčevega obvestila. Rok za 
odpravo napak v garancijskem roku je največ v 24 urah od prejema obvestila o napaki, razen pri 
šasiji. 
 
Če dobavitelj v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom oz. kupcem ne dogovori za 
nov rok odprave, bo naročnik oz. kupec odpravo napake poveril pri drugemu izvajalcu na stroške 
dobavitelja iz te pogodbe (kot dober strokovnjak). Naročnik oz. kupec si v tem primeru zaračuna v 
breme dobavitelja 3 % pribitek na celotno vrednost pogodbe za kritje svojih manipulativnih 
stroškov.  
 
V kolikor dobavitelj stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči 
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. 
 
Garancijska doba za celotno vozilo je najmanj __________________ mesecev. 
 
Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo zadnje druge faze oziroma končnim 
primopredajnim zapisnikom. 
 
Dobavitelj mora po primopredaji vozila in opreme še najmanj 10 let jamčiti za vse dele in materiale 
za redno vzdrževanje in odpravo napak v primeru nepričakovane odpovedi (okvare) ali poškodbe 
nadgradnje in vgrajenih sklopov vozila. Gre za poprodajne aktivnosti, v katerih se zagotavlja 
vzdrževanje in rezervne dele v primeru odpovedi ali okvar ali poškodb. Sama storitev servisiranja in 
vzdrževanja ni predmet tega javnega naročila. 
 

  
 
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.  
 
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Garancija 
je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v 
garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela, jo mora dobavitelj odpraviti na svoje 
stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik ali kupec obvesti o nastali napaki.  
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Dobavitelj je kupcu dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti 
funkcionalnost vozila oziroma pripadajoče opreme.  
 
Če je napaka bistvena, ki vpliva na rabo, povzročena po krivdi dobavitelja ali njegovih 
podizvajalcev in kooperantov, je dobavitelj dolžan kupcu nadomestiti vso nastalo škodo zaradi ne 
obratovanja vozila. 
 
IX. ZAVAROVANJA 
 

  
 
Dobavitelj mora najkasneje v 5. dni od sklenitve pogodbe, naročniku izročiti tri (3) podpisane 
bianco menice z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznost, v višini 10 
% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV, s klavzulo »brez protesta«. 
 
Zavarovanje mora veljati še najmanj 60 dni po končnem primopredajnem zapisniku oziroma 
predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Dobavitelj je dolžan zagotoviti 
veljavno zavarovanje za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je dolžan predložiti zavarovanje za 
celotno obdobje glede na terminski plan, ki je podan v razpisni dokumentaciji.  
 
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje predvsem v naslednjih primerih:  

- nekvalitetne izvedbe pogodbenih del, 
- nepravočasne dobave blaga v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, 
- dobaviteljevega enostranskega odstopa od pogodbe pred izvedbo dobave ali med 

njo, 
- ne izročitve ali zamude pri izročitvi ustreznega zavarovanja za odpravo napak v 

garancijski dobi. 
 

  
 
Izvajalec mora v 10 dneh po izstavitvi končne obračunske situacije naročniku izročiti nepreklicno in 
brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v 
garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: garancija), in sicer v višini 
5 % (pet odstotkov) od končne pogodbene vrednosti z DDV. V kolikor izvajalec v zahtevanem roku 
ne bo izročil garancije, bo naročnik vnovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši kot je garancijski rok določen v 17. členu te 
pogodbe. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do 
naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati 
podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. 
 
 
X. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
 

  
 
Pooblaščen predstavnik naročnika je Gregor Gomboši, predsednik komisije za nabavo vozila. 
 
Pooblaščen predstavnik kupca je Tomaž Plešec, predsednik PGD Preska – Medvode.  
 
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _________________________________________ . 
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XI. ODSTOP OD POGODBE 
 

  
 
Naročnik in kupec imata s pisno izjavo pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za 
naročnika in kupca, če: 

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo 
pogodbenih obveznosti; 

- dobavitelj po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe ne prične izvajati 
pogodbenih aktivnosti, kar izkazuje riziko ne dokončanja pogodbenih obveznosti 
skladno s terminskim planom in končnim rokom. 

 
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 
 
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje garancije za dobro in 
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
 
XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

  
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta 
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, 
predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, 
ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod 
ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za 
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, je ta pogodba nična. 
 
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka 
tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega 
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka 
tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 
XIII. KONČNE DOLOČBE 
 

  
 
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 dobavitelja ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v 
času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

- plačilom za delo,  
- delovnim časom,  
- počitki,  
- 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 
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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 dobavitelj nastopa s podizvajalcem 
pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali 
zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili 
te 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 dobavitelja. 
 
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.  
   

  
 
Za vsa razmerja med naročnikom, kupcem in dobaviteljem, ki jih ta pogodba ne ureja, se 
uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika. 
 

  
 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in 
podpišeta obe pogodbeni stranki.  
 

  
 
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bodo pogodbene stranke skušale rešiti 
sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena 
stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika. 
 

  
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in potem, ko dobavitelj naročniku 
predloži ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno določili te 
pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. 
 

  
 
Ta pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 
dva izvoda. 
 
DOBAVITELJ:    NAROČNIK:    KUPEC: 
     Občina Medvode    PGD Preska – Medvode  
št:     št:     št: 
dne:                  dne:     dne: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(podpis in žig)    (podpis in žig)    (podpis in žig)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Nejc Smole    Tomaž Plešec  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  župan                          predsednik 
(ime in priimek podpisnika)  (ime in priimek podpisnika)  (ime in priimek podpisnika) 
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