Obrazec P-3

Vzorec pogodbe

NAROČNIK
Naziv in sedež

Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1
1000 Ljubljana

ID št. za DDV

43695990

Matična številka

5057116

Poslovni račun

SI56 0110 0603 0347 249

Telefon

+386 12003121

Faks

+386 12003160

E-pošta

inz@inz.si

Skrbnik pogodbe

dr. Damijan Guštin, direktor

Podpisnik

dr. Damijan Guštin, direktor
in

IZVAJALEC

Poslovodeči partner

Partner 2

Partner X

Naziv in sedež
ID št. za DDV
Matična številka
Poslovni račun
Telefon
Faks
E-pošta
Skrbnik pogodbe
Podpisnik
skleneta naslednjo

POGODBO za dobavo trdih diskov za razširitev strežniških diskovnih
polj ter druge računalniške opreme za INZ in Portal Slovensko
zgodovinopisje, ŠT. XXXX
1. člen
UVODNE DOLOČBE
1) Podlaga za sklenitev je izvedeno javno naročilo, objavljeno na portalu e-naročanje pod št.
objave NMVxxx/2015 z dne ______.
2) Izvajalec je v okviru tega postopka izbran kot najugodnejši ponudnik.
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2. člen
PREDMET POGODBE
1) S to pogodbo naročnik naroči izvajalcu dobavo računalniške opreme v skladu z obrazcem
specifikacije, ki je sestavni del te pogodbe.
2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v prilogah te pogodbe.
3) Izvajalec se zavezuje, da bo dobavo računalniške opreme izvedel v skladu določbami te
pogodbe in v skladu s sledečo veljavno dokumentacijo:
-

razpisno dokumentacijo št. JN 0 13/11-2015 z dne …………………,

-

predračunom št…………… z dne …………...

3. člen
CENA IN IZVEDBENI POGOJI
1) Cena pogodbene dobave (v nadaljevanju: pogodbena cena) je določena na podlagi
izvajalčevega ponudbenega predračuna št. ………………. z dne …………………, ki je kot priloga
sestavni del te pogodbe, in znaša _______ EUR brez DDV oz. _______ EUR z DDV.
2) Zgoraj določena pogodbena cena pokriva delo izvajalca in vse stroške, ki jih bo imel izvajalec z
dobavo računalniške opreme, in sicer:
-

vse stroške, popuste, rabate,

-

vse morebitne druge stroške, ki bi nastali pri izvajanju naročila.

4. člen
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
1) Naročnik se obvezuje, da bo za opravljene storitve iz 4. člena pogodbe plačal izvajalcu
dogovorjeno ceno.
2) Medsebojna komunikacija med naročnikom in izvajalcem bo potekale preko osebe, navedene v
6. členu.
3) Naročnik bo izvajalca tekoče obveščal o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi
lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti po tej pogodbi.

5. člen
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
1) Izvajalec se obvezuje, da bo:
•

dobavo računalniške opreme izvedel najkasneje do 31. 12. 2015;

•

naročnika pravočasno obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih
pogodbenih obveznosti;
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aktivno sodeloval s pooblaščenim predstavnikom naročnika.

6. člen
MEDSEBOJNA KOMUNIKACIJA
1) Medsebojna komunikacija poteka na strani:
•

naročnika
preko
osebe:
______________________,
mail:_______________________;

tel.______________,

e-

•

izvajalca
preko
osebe:
______________________,
mail:_______________________.

tel.______________,

e-

2) Pogodbeni stranki sta dolžni obvestilo o
komunikacijo posredovati druga drugi pisno.

zamenjavi

skrbnikov,

oseb

za

medsebojno

7. člen
NASTOPANJE S PODIZVAJALCI
(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s
podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno
preštevilči.)
1)

Izvajalec bo pogodbeno dobavo izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:

…………………………………….………………………………………. (naziv), ………………………………………………… (polni
naslov), matična številka. …………………………………., davčna številka/identifikacijska številka za
DDV ……………………….., transakcijski račun …………, bo izvedel …………….……………………………….…..
(navesti vsako blago in količino blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec). Vrednost teh dobav
znaša …………. EUR brez DDV. Podizvajalec bo dobave izvedel ……………….. (navesti kraj
izvedbe del) najkasneje do …………/ v roku ……….. dni od ……………… .
(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in
preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število izvajalcev.)
2)

Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa izvrši plačilo
neposredno podizvajalcu.
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene
pogodbe s podizvajalci. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v 5 (petih) dneh po spremembi
naročnika pisno obvestiti in mu predložiti:
-

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

-

originalno podpisano izjavo zamenjanega podizvajalca, da nima nobenih terjatev do izvajalca
in naročnika,
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-

pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

-

original podpisanega soglasja novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

3)

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

4)

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te
pogodbe.

5)

Če naročnik ugotovi, da opremo dobavlja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si
pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca dobavljajo
opremo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

8. člen
ROK DOBAVE
1) Izvajalec mora opremo dobaviti v roku, ki ga določi naročnik v dogovoru z izvajalcem.

10. člen
PREVZEM OPREME
1) Naročnik si pridržuje pravico do reklamacije v 12 mesečnem roku od prejema opreme.

11. člen
NAČIN PLAČILA
1) Izvajalec izstavlja račun do 8 delovnega dne v mesecu elektronski obliki za opravljeno storitev
v preteklem mesecu.
2) Ob izdaji računa mora izvajalec računu priložiti tudi dobavnico za pretekli mesec, ki ga
izvajalcu potrdi naročnikov skrbnik pogodbe (scan v obliki .pdf z ločljivostjo najmanj 200 dpi).
3) Naročnik je dolžan v 8 delovnih dneh račun in/ali poročilo potrditi oziroma zavrniti.
4) Če naročnik računa ne zavrne v roku 8 (osem) delovnih dni od prejema, je dolžan vsak račun
plačati v 30. dneh, šteto od dneva uradnega prejema računa s poročilom, ki ga potrdi skrbnik
pogodbe, na TRR izvajalca.
5) V primeru zamude plačila je izvajalec upravičen do zakonitih zamudnih obresti od dneva
zapadlosti, do dneva plačila.
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11. člen
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
1) Pogodbeni stranki izjavljata, da v zvezi s sklenitvijo temeljne pogodbe ali pri izvajanju
temeljne pogodbe ni prišlo do storitve oziroma opustitve dejanja, ki predstavlja korupcijo, pri
katerem bi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

-

-

pridobitev posla ali

-

za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-

za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti 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.

2) Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega člena, obvestil Komisijo za preprečevanje korupcije ali druge organe, glede njegovega
domnevnega nastanka, ki bodo začeli z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega
odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

12. člen
KONČNE DOLOČBE
1) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe
pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva
na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati
namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.
2) Odstop pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.
3) Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne
stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru
odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in
nastalo škodo.
4) V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na
razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem
povzroči.
5) Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se
uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.
6) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno
z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor
sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo
stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
7) Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
(2) izvoda.
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13. člen
PRILOGE POGODBE
1.

Izpolnjen in podpisan dokument »Predračun«

2.

Izpolnjen in podpisan dokument »Specifikacije«

3.

Izpolnjen in podpisan obrazec P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za
neposredna plačila« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci)

Naročnik

Izvajalec

Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1
1000 Ljubljana
V Ljubljani

, dne

Podpisnik: dr. Damijan Guštin, direktor

V/na

, dne

Podpisnik:
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