
Nadomestitev po poiaru uniienih prostorov Grm Novo mesto r
NAROiN'K:

GRM NOVO MESTO, Sevno 73, 8000 Novo mesto,

ki ga zostopo: Tone Hrovot, direkor

m otiEn a itev i I ko : 50897070000

lD itev. zo DDV: 5146571558

TRR: 5156 07100 5030703530 Banko Sloveniie

in

IZVAJATEC:

EUTRIP, d.o.o,; Kidriievo 24, 30O0 Celje

ki go zostopo Ptimoi Praper, direkor

motiino itevilko podjetjo : 1519659N)0

dovina itevilko podjetjo : Sl 738812 13

tronsokcijski roiun itev.: 5156 7070 0005 3023 784, odprt pri bdnki lnteso Sonpoolo d.d,

skleneta po medsebojnem sporazumu naslednjo

P O G O D B O ;tev. JNMVoO4-P1-E3-2O2O

za izvajanje svetovalnega inieniringa

prigradnji stavbe in dobave opreme za stavbo za izobraievanje, )Nadomestitev po poiaru uniienih
prostorov Centra biotehnike in turizma, Grm Novo mesto(.

I. PREDMET POGODBE

f. ilen

Na osnovi evideninega naroiila razpisa je bil za izvajanje del svetovalnega inieniringa izbran kot
na.iugodnejSi ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naroinik naroia, izvaialec pa

prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega narofila.

Navedena dela se izvajalec zaveie izvestiv skladu:

. s ponudbo izvajalca stev- 20ll20 z dne 3L.7 .2OZO,
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z razpisno dokumentacijo in njenimi prilo8ami,

z veljavnimi zakoni, predpisi in standardi.

2. ilen

Svetovalni inieniring zajema naslednje faze:

Svetovanje v fazi gradnje objekta:

Sodelovanje pri uvedbiv delo.

Svetovanje in pomoi investitorju pri vodenju investicije.
Priprava in uskladitev terminskih in finaninih planov, dokumentaci.ie in ostalih gradiv z

narodnikom in sofinancerjem (Ml25).

Spremljanje terminskega plana realizacije investicije in ugotavljanje morebitnih
pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj.
Predlaganje ukrepov za prepreievanje tveganj, odpravo pomanjkljivosti in uskladitev

odstopan.i s ciljem prepreievanja tveganj za narodnika.

lzdelava poroiil na zahtevo narotnika ali sofinancerja in porotil z oceno stopnje gotovosti

projekta in projekcijo do konca izvedbenih del.

Strokovno svetovalna opravila, ki so v neposredni zvezi s popolnim dokonfanjem in

funkcioniranjem objekta.
Sodelovanje pri primopredaji del, prvem zagonu naprav in koninem obraaunu.

Svetovanje narotniku pri morebitnih zahtevkih za dodatna dela s strani izvajalca gradnje.

Obravnava predlogov izvajalca za spremembe vkljuduje: tehniani vidik (svetovan.je in

mnenje glede potrebnosti, glede primernosti reiitve, glede vpliva na druge re5itve...,
pravni vidik (skladnost z zakonodajo) in priprava aneksov za vkljuiitev oz. spremembo
podizvajalcev na strani izvajalca.

Sodelovan.ie z nadzorniki pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pritehnianem pregledu,

Na poziv narodnika, sofinancerja ali nadzornika sodelovanje pri pregledu in preverjanje
potrebnih dokumentov atestov, certifikatov za opremo, izdelke in materiale, vgrajene v

objekt, dokazila o pregledih in meritvah.
Pregled delovanja, testiranje, iolanje uporabnika v iasu primopredaje: Postavljanje in

usklajevan.ja zahtev posameznih podroijih iolanja, ki ga pripravi izvajalec, sodelovanje pri

simulacijah (npr. kaj narediti, ae se izkljuii poiarno .iavljanje, kaj ie pride do izpada

elektriEne energije, kako re5tartati delovanje naprav..-).

Sodelovanje na kvalitetnem pregledu in pregledu odprave napak, podajanje mnenj glede

plaiila izvajalcu, v tasu ko vse napake ie niso odpravljene.

t. ROKt

3. tlen

lzva.ialec se zaveie z deli, ki so predmet te pogodbe, priaeti tako.i po podpisu pogodbe. Konini rok

izvedbe delje do dokondanja Bradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja, predvidoma doseptembra
2022.

Pogodbeni roki se podaljiajo v naslednjih primerih:

. ie nastopi.io dogodki, ki se Stejejo za visjo silo po obligacijskem zakoniku;

II. OBSEG POGODBENIH DEL
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zaradi ukrepov upravnih organov;
ie pogodbeni stranki sporazumno podaljiata roke;

ie naroinik bistveno spremeni program dela in podatke, ki .iih je dolian dati.

IV. CENA

4. dlen

lzvajalec bo storitve iz 2, dlena te pogodbe izvedel za ceno:

16.985,00 EUR + 22%DDV: 3.735,70 EUR

Skupaj: 2O.727,7O EUR

(z besedo: dvajsettisodsedemstoenaindvajser 70/100),

Cena je formirana po sistemu fiksnih cen in nespremenljiva do dokondanja del

V navedeni pogodbeni vrednosti so za.ieti vsi materialni stro5ki izvajalca.

V. OBRA.UN IN PLA.ILA

5. Elen

Narodnik bo poravnal pogodbeniznesek na osnovi mesednih zaEasnih meseinih ali aetrtletnih situacij,
ki bodo izstavljene glede na % stanja realizacije skladno s napredovanjem del gradnje pri iemer vsota

vseh situacij izstavljenih za posamezno fazo ne sme presegati dolodenega odstotka glede na

napredovanje gradnje.

VI. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

6. ilen

Narotnik se obvezuje:

. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvriijo pravofasno in v obojestransko

zadovoljstvo;

. dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, in so za realizacijo
pogodbenih del potrebne;

. sodelovati v dasu izdelave pro.iektne dokumentacije s pooblaitenim predstavnikom izvajalca;

. pravoiasno obvesaati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv

na izvriitev prevzetih storitev in realizacijo investici.ie;

. urediti plaailne obveznosti, izhajajoi iz pogodbe.
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7. flen

lzvaialec se obvezuje:

. prevzete storitve izvriiti strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavno zakonodajo, tehnianimi
predpisi, standardi in normami;

. storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki

izpolnjeni;

. izvriiti pogodbene storitve gospodarno v korist naroinika;

. tolmaiiti naroiniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

. na svoje stroSke in v pogodbenem roku izvriiti dopolnitve in spremembe do tedaj opravljenih del, ie
se ugotovi, da je izvajalec del pomanjkljivo opravil storitve iz pogodbenih obveznosti;

. sproti obve5iati naroinika o tekoai problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvriitev
prevzetih obveznosti;

. na zahtevo naroinika iskati ali prouiiti posredovane nove racionalnejSe resitve detajlov;

. sodelovati pri kvalitetnih pregledih, tehniinem pregledu in primopredaji objekta.

8. dlen

lzbrani izva.lalec del, kot prevzemnik javnega narotila, se obvezuje:

. da bo odstopil svoje terjatve do narotnika v korist podizvajalcev in kooperantov za izkazane in

potrjene terjatve podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

. da bo uporabljal za odplaievanje obveznosti do svojih podizvajalcev in kooperantove roke plaail, kot

so doloieni v pogodbi z narofnikom o prevzemu deljavnega naroiila,

. da bo priznal, obraiunal in platal svojim podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in
zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih radunih za opravljene storitve podizvajalcev in

kooperantov.

VII. POGODBENA KAZEN

9. dlen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zakasniz izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko naroinik izvajalcu

za vsak dan zamude zaraduna pogodbeno kazen v visini 2 %o skupne pogodbene vrednosti. Skupna
pogodbena kazen je lahko najvee 10 % skupne pogodbene vrednosti.

Ne glede na prejinji odstavek tega dlena izvajalec odgovarja narodniku za vso 5kodo, ki bijo povzrotil
naroiniku ali tretjim osebam kot tudi za stroske, ki bi jih narotnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali

nepravilno opravljenih pogodbenih del.



VIII. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

10. dlen

Pooblasaeni zastopnik narodnika po tej pogodbije Jana Goriin Fabjan.

Poobla5Eeni zastopnik svetovanega inZenirja po tej pogodbije PrimoZ Praper

IX. OSTALA DOLO.ILA

11. Clen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja 02. spore resevali predvsem

sporazumno/ ae v tem ne bi uspeli, pa bo v sporih odloailo pristojno sodi5te glede na sedei naroinika.

14. alen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v 4 izvodih,
od katerih prejme naroanik 2, izvajalec pa 2 izvoda

V Novo mesto, dne 03.08.2020 03.08.2020

IZVAJALEC:

EUTRIP, d.o.o.

PrimoZ Proper, direktor

EUTRIP

Grm Novo mesto

Tone Hrovot, direktor

n ,,1n

v{'.
{$uia,i *,t d.4.doo
Kdriaeva ulica 24, 3000 Celje
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lzvajalec ne sme v imenu narodnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko

elektronske poite) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako
ne sme dajati kakrlnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna
komunikacija mora potekati preko naroinika oziroma po pooblastilu naroinika.

12. tlen


