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 POGODBO ZA MIZARSKE STORITVE, št. -   

1. člen

PODLAGA POGODBE

Oznaka  evidenčnega  naročila,  ki  je  podlaga  za
sklenitev pogodbe

objava na internetu dne 14.9.2021      pod številko 273-
10/2021.

2.člen

Predmet pogodbe so stalne izvedbe mizarskih del iz 3. člena te pogodbe, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej
določiti. Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo naročnik v času trajanja pogodbe pri izvajalcu naročal  le tiste vrste in
količine storitev, ki jih bo dejansko potreboval v tem obdobju. Naročnik se ne zavezuje oddati določene količine storitev.
Ocenjena vrednost naročila je zgolj ocena porabe in ni ugotovitveni faktor za trajanje pogodbe.

Predmet pogodbe so tudi preostale mizarske storitve za obdobje veljavnosti pogodbe v primeru, če bo naročnik eventuelno
potreboval tudi kakšno od preostalih storitev, ki niso izrecno zapisane kot predmet evidenčnega naročila.
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3. člen
Opis storitve Okvirna 

količina
Enota 
mere

Cena v EUR brez
DDV/enoto mere

Cena v EUR z 
DDV/enoto mere

Okvira 
ponudbena 
vrednost v 
EUR brez DDV 
za razpisano 
okvirno 
količino

Okvira 
ponudbena 
vrednost v 
EUR z DDV za 
razpisano 
okvirno 
količino

Iveral dvostransko 
oplemeniten

800 m2                              

ABS robni trak 4000 ml                              

Delovni pult 140 m2                              

ABS robni trak 650 ml                              

Skupna okvirna ponudbena vrednost za predvideno   okvirno količino            

Cene v okviru izvajanja pogodbe so fiksne in ne smejo biti višje od cen na trgu. V ceni so zajeti vsi stroški (vključno s stroški
prevzema materiala, ki bodo predmet  izvedene storitve in dostave na naslov naročnika). 

Za preostale mizarske storitve v obdobju veljavnosti pogodbe v primeru, če bo naročnik eventuelno potreboval tudi kakšno
od preostalih  storitev,  ki  niso  izrecno  zapisane  kot  predmet  evidenčnega  naročila  izvajalec  zagotavlja  15% popust  po
veljavnem ceniku izvajalca.

4. člen
Naročnik bo posamezne vrste storitev, ki jih bo potreboval v času trajanja pogodbe, naročil izvajalcu s pisno naročilnico, v
kateri bo opredelil vrste in količine storitev. Z odpošiljanjem naročilnice naročnik potrdi naročilo. 

Izvajalec zagotavlja odzivni čas za izvedbo storitve 10 dni za robljenje iverala in 20 dni za robljenje pulta.
V  primeru  zamude z  izvedbo  storitve  je  izvajalec  dolžan  plačati  naročniku  pogodbeno  kazen  v  višini  1% od vrednosti
posameznega naročila za vsak dan zamude, vendar največ 10% vrednosti naročila.

5. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo storitve, ki so predmet te pogodbe opravil kakovostno, v skladu s strokovnimi standardi in 
tehničnimi predpisi, po nalogu naročnika. Garancijska doba na izvedeno storitev je najmanj 6 mesecev.

6. člen
Izvajalec je dolžan reklamacije rešiti najkasneje v 10-ih dneh po prejemu opozorila.
Naročnik in izvajalec bosta za vsako reklamacijo posebej skupaj ugotavljala, ali je nastala po krivdi izvajalca. Krivda izvajalca
se  ugotavlja  na  podlagi  vseh  zbranih  dejstev  in  tako  ugotovljenega  dejanskega  stanja.  Domneva  se,  da  je  za  razlog
reklamacije  kriv  izvajalec,  če  je  reklamacija  po  vsebini  upravičena.  Izvajalec  lahko  dokaže,  da  za  dejansko  stanje,  ko
opravičuje  reklamacijo,  ni  odgovoren.  Če  je  reklamacija  nastala  po  krivdi  izvajalca,  se  šteje,  da  gre  za  upravičeno
reklamacijo.
Reklamacija se šteje za rešeno, če izvajalec v roku 10-ih dni naročniku dostavi ustrezno izvedeno storitev. 

7. člen
Naročnik bo storitve plačeval po dejansko izvedenih storitvah in sicer po predhodnem podpisu poročila o izvedenih storitvah s
strani skrbnika pogodbe in sicer v roku 60 dni po prejemu poročila o izvedeni storitvi na transakcijski račun izvajalca št.
     , odprt pri      .

8. člen
Naročnik in izvajalec si bosta prizadevala, da bo izvajanje nalog potekalo v smislu dobrega sodelovanja in spoštovanja določil
pogodbe.
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O vseh nastalih problemih se bosta sproti pisno obveščala in morebitna sporna vprašanja reševala v smislu razumevanja in
spoštovanja dobrih poslovnih običajev.
V primeru sporov iz te pogodbe odloča stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici, ki odloča po slovenskem pravu.
Naročnik lahko predčasno odpove oz. razdre pogodbo v naslednjih primerih: 
- neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno
izvedene storitve (z odpovednim rokom 60 dni);
- zamude izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla (z odpovednim rokom 60 dni);
- z dnem maksimalne višine pogodbenih kazni.

9. člen
Izvajalec  bo moral  ob podpisu pogodbe kot instrument finančnega zavarovanja naročniku predložiti  tri  bianco menice z
menično izjavo in pooblastilom za unovčenje v višini 10% vrednosti pogodbe v EUR z DDV.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora večljati za čas veljavnosti pogodbe +  30 dni.
V primeru unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti bo moral izvajalec unovčeno finančno zavarovanje
ustrezno nadomestiti z novo. 
Naročnik bo finančno zavarovanje  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil če izvajalec pri posameznem naročilu ne
bo spoštoval roka, opredeljenega v naročilnici oz. če izvedena storitev ne bo odgovarjala standardom in kvaliteti.

10. člen
O spremembah elementov te pogodbe, katerih vsebine ni bilo možno opredeliti pred podpisom le-te, se dogovorita naročnik
in izvajalec sporazumno tako, da sprejmeta aneks k tej pogodbi.

11. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 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 je nična.

12. člen
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 1 (en), izvajalec  1 (en)  izvod.
Ta pogodba se sklepa za obdobje štirih let in stopi v veljavo  ter se uporablja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Predčasna odpoved pogodbe

Razlogi Odpoved velja

1. Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. 1. Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja.

2. Neaktivnosti  izvajalca  ob  posameznih
povpraševanjih/naročilih. 

Ad 2, 3, 4, 5) Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o
odpovedi pogodbe.

3. Neutemeljena  zavrnitev  naročila  s  strani  izvajalca,
odstopanje ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena
storitev.

4. Zamuda  izvajalca  ali  napake  pri  izvajanju  storitve,  ki
bistveno zmanjšajo pomen posla.

5. Če naročnik ali  njegov pooblaščenec izvede novo javno
naročilo z istovrstnega področja.

6. Z dnem pravnomočnosti novega javnega naročila.

7. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne
stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem
pisno ali  elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni
stranki  dolžni  poravnati  medsebojne  obveznosti  iz  te
pogodbe in nastalo škodo.

7.  Z  dnem,  ko  nasprotna  stranka  prejme  obvestilo  o
odpovedi pogodbe.
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8. Dogovorno med obema strankama. 8. Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe.

Naročnik Izvajalec

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Šempeter pri Gorici, dne                        , dne

V.D.DIREKTORJA ZAVODA:
mag. Ernest Gortan Podpisnik:
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