
Nadomestitev po poiaru uniienih prostorov Grm Novo mesto

I. POGODEENI STRANKI

GRM NOVO MESTO, Sevno 73,8000 Novo mesto,

ki gd zastopo: Tone Hrcvot, direkor

motidna Stevi I kd : 5089 7070U)0

lO itev. zo DDV: 5146577558

TRR: 5,56 07700 603O7035!t0 Bonka Slovenije

ln

l.Z.A. d.o.o. Novo mesto, Rogovsko ulico 36 8000 Novo mesto

ki go zastopo Tone Zuponc, direkor, it. dov. G7945,

M dti end itevi I ko : 5907 896p@0

ldentifikocijsko it. (lD zd DDV): 5186367739

Transakcijski rodun (TRR): 5156 2900 0005 O8M 286) odprt p lJnicredit bonk

(v nadaljevanju: izvajalec)

PO60DBO 5t. .rN Mvoo4-P2-E4-2020

lzvajanle nadzora nad gradnjo

pri izvedbi GOI del, zunanje ureditve in dobavi opreme za

stavbo za izobra:evanje,
DNadomestitev po poiaru uniaenih prostorov

Centra biotehnike in turizma, Grm Novo mesto(.

II. UVODNE DOIO.BE

UGOTOVIryENE DOTOCBE:

1. alen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
- je bil izveden javni razpis za izvedbo gradnje, J NOO327 4/2O2O-BOL; TED 02|2020-354733, katere ocenjena (oz.

pogod bena ) vred nost je 1.824.256,00€ brez ddv-ja oz. 2.225.592,32€ z ddv-jem.
- je bil na podlagi ponudbe it. l7 /2O2O z dne 37.7.2020 v evidenanem postopku, it. JNMV004-E4-2020 izbran

ponudnik LZ.A. d.o.o. Novo mesto, kot najugodnejii ponudnik za izvajanje gradbenega nadzora za stavbo zo
izobroaevdnje, ,Nodomestitev po poioru uniienih prostorov Centro biotehnike in turizmo, Grm Novo mestok.

- s to po8odbo naroanik naroaa, izvajalec pa prevzema v izvedbo dela razpisanega evidendnega javnega naroaila,
- je ocenjena vrednost skupaj z opremo in DDV okoli 3 MIO EUR,

Wr-??-\



Nadomestitev po poiaru uniaenih prostorov Grm Novo mesto

PREDMET IN OBSEG DEL

2. Elen

predmet pogodbe je izvajanja nadzora nad gradnjo (gradbenega nadzora) pri izvedbi GOI del in zunanje ureditve za

stavbo zo izobrozevdnje, DNodomestitev po poioru uniienih prostorov Centra biotehnike in turizmo, Grm Novo

mesto( vkljuEno s pridobitvijo uporabnega dovolienja, v obsegu:

1. tzvajanje gradbenega nadzora v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, ai.67/77 in72/77 - popr.l

2. Nadzor pri vgradnji tehnoloike in ostale opreme
3. sodelovanje pri tehniinem pregledu objekta in pridobitvi uporabnega dovoljenja, vodenje postopka

primopredaje objekta, konani obraiun izvedenih del ter izdelava konanega poroaila.

lzvajalec se je dolian na poziv naroEnika odzvati in podati naroaniku informacije v zvezi z odpravo napak in

pomanjkljivostmi, ugotovljenih v garancijski dobi.

V obseg del sodijo tudi vsa ostala dela nadzora, ki so potrebna za zakliuaek investicije.

ROK IZVEDBE

3. alen

Priaetek del je takoj po podpisu pogodbe. lzvajalec je uveden v delo po prejemu podpisane pogodbe, ter vseh

doku mentov veza nih na omenjen projekt, soglasij ter gradbenega dovoljenja in PZI dokumentacije.

Rok dokonEanja delje po zakljuEku pogodbenih del in pridobitvi uporabnega dovoljenja, najkasneje do septembra

2022.

CENA

4. alen

Vrednost pogodbenih del, navedenih v 2. alenu te poSodbe, zna!a

OBSEG DEL VREDNOST V EUR

brez DDV

VREDNOST V EUR

z DDV

1 Nadzor nad gradnjo in dobavo opreme 19.500,00 23.790,00

SKU PAJ x9.500,00 23.790,OO

Pogodbena cena za dogovorjeni obseg del in storitev po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva. Podraiitve so

vkljuaene v pogodbeno ceno.

Pogodbena cena je dogovorjena s klavzulo ))kljua v roke< in.ie fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe posla in je

doloiena na dan podpisa pogodbe. Pogodbena cena vkljuiuje izvedbo vseh potrebnih del skladno z odloaitvijo
narotnika o obsegu nadzora v zvezi s predmetom pogodbe. Nadzornik se odpoveduje naknadnemu uveljavljanju

Pogodba na nadzor prigradnji

(z besedo: triindvajsettisoEsedemstodevetdeset 00/100 EUR).
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kakrinihkoli dodatnih stroikov iz naslova njegovega poveianega obsega del ali njegovih dodatnih del, de ta ne
presegajo obsega del po tej po8odbi.

Pogodbena cena se lahko spremeni v primeru spremembe obsega dela iz utemeljenih in opraviiljivih razlogov. V
primeru nastanka potrebe po spremembi obsega del, ki ga ob skleniwi te pogodbe ni bilo moino predvideti, ali
izvedbe dodatnih del, ki presegajo obseg dogovorjenih del, sta naroanik in nadzornik sporazumna, da bosta o tem
sklenila pisni dogovor v obliki dodatka k tej pogodbi.

NAEIN PLA.ITA

alen5

lzvajalec bo za opravljeno delo izstavljal meseane situacije skladno z napredovanjem del na opravljenih posameznih

faz izgradnje in mesefnih poroiil, ki.iih bo naroenik poravnaval 30. dan po uradnem prejetju, oz. v skladu z veljavnim
zakonom, ki ure.ia izvrievanje proraduna, na transakcijski raaun it. 5156 2900 0005 0804 286 izyajalca pri Unicredit
bank. Praviloma je viiina transe sorazmerna glede na odstotke izvedene gradnje izvajalcev za gradnjo in dobavo
opreme.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plaeilnih storitev za proraEunske uporabnike
(Uradni list 5t. 111/2013; ZOPSPU-A) bo izvajalec po 1.1.2015 moral zaaasne situacije iz tega dlena pogodbe izstavljati
izkljuano v elektronski obliki, preko spletne aplikacije Uprave Republike Slovenije za javna plaiila.

lzvajalec izstavlja e-raiune za dela, ki so predmet te pogodbe, meseano za pretekli mesec, sorazmerno glede na

dinamiko plaiila izvajalcu GOI del, nad katerimi opravlja nadzor po tej pogodbi (izvajalecje plaEan v enakem odstotku
od skupnega zneska dela projekta kot znaSa plaiilo za nesporno izvedena dela projekta).

PODIZVAJATCI

(Opombo: DoloEbe tego poglovjo veljojo somo v primeru, Ee bo izvajolec nqstopol s skupoj s podizvajalci. V
nosprotnem primeru se to poglovje trta in ostdli Eleni pogodbe ustrezno preiteviEijo.)

6. dlen

lzvajalec bo pogodbena dela izvedel sku paj z naslednjim/l podizvajalcem/i

davana 5t

(naziv podizvajalca, polni naslov, matiana itevilka, davana itevilka in transakcijski raiun),

za naslednjo vrsto del po tej pogodbi: ..............., VREDNOST DEL: ...

............... ROK TZVEDBE: ZAaETEK DE1.................., ZAKUUaEK

{predmet, koliaina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

mat. 5t TRR

eur, kraj

2 ........,1....................., mat. it. davtna 5t. ................, TRR

haslov, matiana itevilka, davana Etevilka in transakcijski ratun),(naziv podizvajalca, polni

za naslednjo vrsto del po tej pogodbi: ..............., VREDNOST DEL: .................. eur, kraj:

............... ROK TZVEDBE: ZAaETEK.............................., ZAKUUaEK..................

(predmet, kolidina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

lzvajalec skladno s 3. tlenom Uredbe o neposrednih plaailih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem

prijavnem narodanju (Uradni list RS, it.66/2007. 79/zOfO. f9/2O7o - v nadaljevanju: Uredba), naroanika pooblaiaa

Pogodba na nadzor prigradnji

Nadomestitev po poiaru uniaenih prostorov Grm Novo mesto
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Nadomestitev po poiaru uniienih prostorov Grm Novo mesto

za izvajanje neposrednih plaiil podizvajalcu oziroma podizvajalcem v skladu z dolotili Uredbe, s pooblastilom, ki je

sestavni del ponudbe izvajalca. Podizvajalec soglaia z neposrednim platilom naroanika z izjavo o soglasju, ki je

sestavni del ponudbe lzvajalca.

lzvajalec mora imeti ob sklenitvite pogodbe aliv aasu njenega izvajania sklenjene pogodbe s podizvajalci.

V primeru spremembe podizvajalca mora izvajalec o tem obvestiti narofnika v 5 dneh po spremembi in predlozitii

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plaailo opravljenih in prevzetih deloziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu

in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu platilu.

V razmerju do naroanika izvajalec v celoti odgovar.ia za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

7. alen

Neposred na plaiila podizvajalcem se bodo izva jalca skladno z 94. dlenom z Z N-3 napodlagi pooblastila izvajalca ter
soglasja podizvajalca k neposrednemu plaEilu naroanika podizvajalcu.

Podizvajalec, skladno s sklenjeno pogodbo, po opravljenem delu ali dobavi blaga, izstavi glavnemu izvajalcu raiun

oziroma situacijo. Glavni izvajalec prejeto situacijo po pregledu potrdi ali zavrne v roku 15 dni od prejema. Zavrnitev

situacije ali raauna glavni izvajalec obrazloii.

V primeru, da glavni izvajalec v roku, doloienem v prejsnjem odstavku, predloienih dokumentov deloma ali v celoti

ne potrdi oziroma ne zavrne, se atejejo ti dokumenti kot sprejeti in potrjeni.

V primeru iz pre.iSnjega odstavka tega dlena narotnik izvede plafilo neposredno podizvajalcu na podlagi predlozenih

dokumentov, ki izkazujejo predloiitev situacije ali ra.una glavnemu izvajalcu in potek roka za potrditev, sicer

naro6nik izvede plaailo glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloiene potrjene situaci.ie ali

raiuna, kateremu so prilo:ene s strani glavnega izvajalca potrjene situacije ali raauni, ki so jih izstavili podizvajalci.

lzvajalec in pooblaiaeni predstavnik naroanikov pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v petih dneh

od prejema ali pa jo v tem roku zavrneta.

Naroiniki bodo potrjene situacije podizvajalcev poravnali neposredno podizvajalcem na naain in v roku kot je

dogovorjeno za plaiilo izvajalcu, na njihov transakcijski raaun:

podizvajalcu
podizvajalcu

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

........., na transakcijski rafun it. ...r...,,..... pri

.//-...., na fiansakciiski raiun it. ................./........... or,

Elen

lzvajalec mora pred podpisom pogodbe s pisnim sklepom imenovati odgovornega nadzornika in nadzornike

posameznih vrst del.

lzvajalec se z podpisom pogodbe obvezuje:

(1.) sodelovati prizakoliaenju objekta in redno spremljatigradnjo objekta na gradbi5iu,
(2.) v skladu s tem zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoaa dokonaanje objekta v skladu

z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi

ter gradbenim dovoljenjem,
(3.) ustno in pisno opozoriti udeleience pri graditvi objektov, ie ugotovi krSitve in dejanja, ki so v nasprotju z

dolotbami Gradbenega zakona, predpisi, s katerimi se podrobneje doloiijo bistvene in druge zahteve, in
drugimi predpisi ter pogodbo za izvedbo GOI del,

8
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Nadomestitev po po:aru unitenih prostorov Grm Novo mesto

(4.) ustaviti gradnjo objekta, de se kriitve iz prejinje toike kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot
posledica teh kriitev, niso pravotasno odpravl.iene ter v teh primerih ugotovljene kriitve prijaviti gradbenemu
in drugim in5pektorjem,

(5.) morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje takoj sporoaiti investitorju
in jih z njim ter s projektantom uskladiti,

(6.) nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih
zabeleii izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, PtD

(7.) udele;encem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno
podporo s svojega podroEja dela,

(8.) opozoriti na tehniEne reiiwe v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zakonom, z
gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje doloEijo bistvene in druge zahteve, in drugimi
predpisi,

(9.) pri preverjanju tehniinih reiitev iz prej5nje toike upoitevati le tehniEne reiitve, ki se nanaSajo na izpolnjevan.ie
bistvenih zahtev, doloienih s tem zakonom,

(10.) od vseh izvajalcev dnevno prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in
drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja,

(11.) vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,
{12.) sodelovati priodpravi pomanjkl.iivosti po opravl.ienem tehniinem pregledu do zakljuika upravnega postopka,
(13.) sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj,
(14.) zaBotoviti koordinacijo strokovn.iakov iz prejSnjega odstavka,
(15.) redno spremljati gradnjo ob.iekta in dobavo ter vgradnjo opreme na gradbiSau,

{16.) nadzor izvajati tako, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega zakona, preventivno delovanje in
pravodasno prepref evanje napak,

{17.) v skladu z Gradbenim zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogota dokontanje objekta
v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi
predpisi,

{18.) opozoriti na tehni6ne resitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zakonom, z

gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje doloiijo bistvene in druge zahteve, in drugimi
predpisi,

(19.) prevzete storitve izvr5iti strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu s to pogodbo, razpisno in projektno
dokumentacijo, veljavno zakonodajo, tehniinimi predpisi, standardi, normami in pravili stroke;

(20.) od vseh izvajalcev dnevno prevzemati, zbirati in prever.iati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in
drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja,

(21.) vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,
(22.) voditi nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe (ali izvajalec izvaja dela po potrjeni projektni dokumentaciji,

izvajalec izvaja dela po tehniinih normativih, predpisih in standardih, izvajalec vgrajuje materiale, naprave in

napeljave, katerih kvaliteta je dokumentirana z certifikati, izjavami o skladnosti in CE oznakami kvalitete in je
skladna s pogodbeno in projektno dokumentacijo);

(23.) uvesti izvajalca v delo,
(24.) v iasu gradnje zagotavljati dnevno prisotnost predstavnika nadzora na gradbi5au in zagotoviti dnevni podpis

gradbenega dnevnika,
(25.) pregledovati gradbeno knjigo in stopnjo dovrSenosti postavk,
(26.) pregled, kontrola in potrjevanje zaaasnih in koninih situacij,
(27.) morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravoaasno sporoaiti

naroaniku in jih z njim ter s projektantom uskladiti,
(28.) organiziranje koordinacijskih sestankov in aktivno sodelovanje na sestankih med naroanikom in izdelovalcem

projekta PZl,

(29.) nadzirati skladnost PZI z gradnjo (ali je na gradbisau noveliran projekt za izvedbo glede na spremembe in

dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo), usklajevati detajle gradnje z izvajalci in projektanti in skrbeti da

morebitne spremembe potrdi naroanik po predhodni potrditvi odgovornega projektanta in odgovornega
nadzornika;

PoBodba na nadzor prigradnjl
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Nadomestitev po poZaru uniienih prostorov Grm Novo mesto

(30.) nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo grad nje, ki jih

zabeleii izvajalec gradnje,

(31.) vodja nadzora mora med izvajanjem gradnje narodnika in izvajalca tako.i obvestiti, da gre za neskladje z

gradbenimi predpisi, ali pa, da vgrajeni Bradbeni in drugi proizvodi, !nitalacije, tehnolo5ke naprave in oprema

ter izvedeni postopki niso dokazani z ustreznimi dokumenti, ter ugotoviwe in predloge, kako stanje popraviti,

vpisati v gradbeni dnevnik,

{32.) nadzirati, da je kakovost v8rajenih gradbenih in drugih proizvodov, initalacij, tehnoloakih naprav ter
uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti;

(33.) storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;
(34.) v imenu narotnika spremljati, nadzirati in pravotasno ukrepati pri uresniievanju pogodbenih obveznosti vseh

izvajalcev, udeleienih pri izvajanju investicije, skladno z njihovimi obveznostmi iz pogodb, sklenjenih med
naroanikom in izvajalci;

(35.) preveriti ustreznost predloieni dokumentov izvaialca gradnje glede neposrednega plaaila podizvajalcem
gradnje,

(35.) voditi operativne sestanke enkrat tedensko oz. po potrebi tudi veikrat, z reievanjem vse problematike,
uBotavljanjem izvajanja del skladno s terminski in financnim planom in vodenjem zapisnikov; v aasu gradnje

najmanj enkrat tedensko oz. po potrebi tudi veakrat pisno obveidati naroanika o tekoEi problematiki in nastalih
situacijah (zavedenih v zapisniki o koordinacijah), ki bi lahko vplivale na izvedbo investicijsklh del, nadzor je
zapisnike sestankov dolian posredovati na.ikasneje v roku 3 dni od nastanka sestanka,

(37.) izvrsiti pogodbene storiwe gospodarno v korist naroanika;
(38.) zastopati naroEnika v skladu z njegovimi obveznostmipo pogodbi, sklenjeni med naroinikom in izvajalcem, po

potrebi naroaniku podajati pisna strokovna mnenja;
(39.) v najveaji moini meri in skladno z zakonodajo in pogodbenimi doloEili upostevati ielje in pripombe naroinika

in uporabnika objekta;
{40.) pripraviti analize in podati staliita glede ponudb izvajalca gradnje za dodatno naroiena dela (dodatne ali

poznejie gradnje);
(41.) preverjanje ocene stroikov za posamezne storitve ali dela glede na letni plan,
(42.) pregledati vso potrebno tehniano dokumentacijo in usklajenost le te z veljavno zakonoda.io (PlD, POV, atesti

materialov in naprav z navodili o rokovanju in vzdrZevanju, dokazila o funkcionalnosti vgrajenih naprav
(porotila, potrdila, izkazi, meritve, funkcionalni preizkusi, itd...), vse potrebne izjave o skladnosti in zanesljivosti
objekta ter soglasje upravljalcev, itd...

(43.) vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,
(44.) sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehniinem pregledu do zakljuaka upravnega postopka

in nadzirati odpravo vseh pomanjkljivosti s tehnianega in kvalitetnega pregleda;
(45.) sodelovati pritehnianem pregledu objekta in pridobitvi uporabnega dovoljenja;
(46.) organizirati in voditi kvalitetni pregled pogodbenih del ter aktivno sodelovati pri odpravi poman jkl.iivosti na

kvalitetnem pregledu;
(47.) voditi postopek primopredaje objekta in primopredajni zapisnik, preveriti ustreznost seznama predane

dokumentacije in dokumentacijo;
(48.) spremljanie investicije (objekta) v garancijskem roku ter organiziranje odprave pomanjkljivosti in nadzor nad

odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
(49.) izdelati konano porodilo;
(50.) ob podpisu pogodbe izstaviti menico z meniEno izjavo v korist naroanika v viiini 10% pogodbene vrednosti za

kvalitetno in pravoiasno izvedbo del.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

9 tlen

Naroinik se obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvrlijo pravoaasno in v obojestransko zadovoljstvo;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, kar zlasti zajema

Pogodba na nadzor pri gradnji
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- 1 (en) izvod potrjenega projekta za izvedbo PZI v tiskani in digitalni obliki,
- ponudbeno dokumentacijo izbranega izvajalca GOI del (predraiun, pogodbena doloiila z izvajalcem

gradnje...),
- terminske okvire in druge omejitve izvedbe,

pravoEasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvriitev
prevzetih storitev in realizacijo investicijskih del;
urediti plaailne obveznosti izvajalcu kot tudi neposredna plaiila podizva.ialcem, izhajajoEe iz pogodbe;
potrditi morebitna dodatno naroaena oz. poznejia dela izvajalca GOI del.

POGODBENA (AZEN

10. ilen

V primeru zamude zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca se zaraaunava pogodbena kazen,

kl znaaa 2o/n (promila) za vsak koledarski dan zamude ali za vsako krsitev pogodbeni obveznostih, pri aemer skupni

znesek ne more presegati 10 % (odstotkov) pogodbene vrednosti.

Za kriitev se Steje poleg vseh obveznosti navedenih v 8. alenu pogodbe zlasti krsitve neizpolnjevanja:

- obveznosti dnevne prisotnosti na gradbisiu v Easu gradnje {v dnevih ko gradnja ne poteka, ni potrebna
prisotnost nadzora). V kolikor predstavnik nadzora v iasu gradnje ni dnevno prisoten na gradbisiu in tega ne
potrdi z vpisom v gradbeno knjigo, se za vsak dan za katerega je ugotovljena krgitev obraiuna pogodbena kazen

v viiini 2%o (dva promila). Naroinik kot dokazilo neizpolnjevanja obveznosti naredi kopijo oz. sken

nepodpisanega gradbenega dnevnika za pretekli dan,
- obveznosti sodelovanja na tedenskih koordinacijah in priprave ter poliljanja zapisnikov v roku 5 dni od

koordinacije.

11. ilen

V primeru, da izvajalec:

bankrotira ali postane nesolventen, 6e je proti njemu izdan sodni nalog za plaailo dolgov, de je v prisilni poravnavi,

ae je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi
zdruZevanja ali prestrukturiranja), Ee je imenovan steaajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali
sredstev ali ie izvajalec sproii oziroma se proti njemu sproZi podobno dejanje kot rezuitat dolga, ali

ne bi priael z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga doloii
naroEnik;

prekine z deli brez pisnega soglasja naroinika;

zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga

doloti narofnik,

ae izvajalec ne izvrSuje pogodbenih del pravoaasno, kvalitetno ali na nafin, doloien v tej pogodbi, ali ie ne varuje
narodnikovih interesov ali deluje v nasprotju z njimi.

lahko naroinik odstopi od te pogodbe. V tem primeru ie izvajalec dolian plaaati pogodbeno kazen v viiini 10%
pogodbene vrednosti in vso 5kodo, ki jo s tem povzroii naroiniku. ee izvajalec pogodbene kazni in lkode ne
poravna, je naroanik upraviien za plaEilo pogodbene kazni unoviiti bianco menico za dobro izvrsitev del. V
primeru prekinitve pogodbe s strani naroanika, je ta dolian poravnati izvajalcu stroske za dejansko izvrsena dela.

Pogodba na nadzor prig.adnji
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PROTI KO RUPCUSKA KLAVZUI.A

11. ilen

lzvajalec izjavlja, da ni on sam ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naroanika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na

odloditev naroEnika v postopku oddaje javnega narofila, obljubil, ponudil ali dal kakrinokoli korist z namenom, da bi

tako vplival na vsebino, dejanje ali odloaitev naroanika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primerih iz prejSnjega odstavka je ie sklenjena in veljavna pogodba niina, Ee pa pogodba ie ni veljavna, se 5teje,

da pogodba ni bila sklenjena.

ZAVAROVANJ E ODGOVORNOSTI

12. tlen

lzvajalec odgovarja za skodo, ki nastane narofniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in niegovih
pogodbenih obveznosti.

lzvajalec mora imeti ves ias svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za skodo, ki bi utegnila nastati

naroiniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti zato je pred zaEetkom izvajanja pogodbenih

del dolian predloiiti naroaniku ustrezno veljavno polico o zavarovanju z zavarovalno vsoto v znesku najmanj v viSini,

kot jo dolodajo veljavni predpisi, kar izvajalec dokazuje s kopijo zavarovalne police, ki je kot priloga sestavni del te
pogodbe.

VARSWO PODATKOV

15. flen

lzvajalec ne sme izkorisfati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani pri izvajanju

del, ki so predmet te pogodbe, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov oziroma podatkov, za

katere je oditno, da bi naroiniku nastala obautna akoda, Ee bi zan.ie izvedela nepooblaiiena oseba.

Naroanik se zaveze varovati podatke, kijih pridobi od izvajalca, v zadevah, ki so predmet te pogodbe kot poslovno

skrivnost, ae so bili ti podatki dolodeni kot poslovna skrivnost s pisnim sklepom izvajalca, oziroma podatke, za katere
je oaitno, da bi nastala obdutna Skoda izvajalcu, fe bi zanje izvedela nepooblaiiena oseba.

OSTALE DOLOCBE

13. ilen

Pooblasieni zastopnik narodnika po tej pogodbije lana Goriin Fabjan

Pooblas6eni zastopnik izvajalca - vodja celotne naloge na strani izvajalca po tej pogodbi je nadzornik Tone Zupanc,

univ. dipl. ing.gr., G-1945, (navesti ime in priimek, strokovno izobrazbo, itevilko pooblaSaenega in:enirja).

lzvajalec ne sme zamenjati vodjo celotne naloge in odgovornih nadzornikov v Easu izvedbe investicije brez
predhodnega pisnega soglasja naroanika.

lzvajalec ne sme odobriti izvajalcu GOI del nobenih dodatnih del v iasu izvedbe investicije GOI del brez predhodnega
pisnega soglasja zastopnika naroanika.

Nadzornik se obvezuje na zahtevo narotnika izvesti tudi druga dela, ki so v neposredni povezavi s prevzetimi posli
po tej pogodbi, pa ne pomenijo poveianega obsega del in niso eksplicitno navedena v ponudbi.

Pogodba na nadzor prigradnli
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Vse spremembe in dopolniwe te pogodbe se sklenejo le v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

DRUGA DOLOCItA

L4. Elen

Pogodbene stranke si bodo prizadevale vsa eventualna sporna vpraianja reievati sporazumno. V kolikor ne bo
mogoie doseii sporazumne reiitve, bo vse eventualne spore iz te pogodbe relevalo pristoino sodiSie v Ljubljani.

15. ilen

Ta pogodba je napisana v 6 (aestih) enakih izvodih, od katerih prejme naroEnik 4 (itiri) izvode in izvajalec 2 (dva)

izvoda.

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

IZVAJALEC: NAROENIK:

GRM NOVO MFSTOd.o.o. Novo mesto

Zuponc, direktor Tone Hrovot,

ffi

Pogodba na nadzor prigradnji
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