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Obrazec 17 »VZOREC POGODBE« 

Ponudnik vzorca ob podaji ponudbe ne izpolnjuje in ne prilaga ponudbi. 

 

 

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, 

ki jo zastopa župan Peter LOŽAR  

Matična številka: 1358561000 

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI 33714789, 

(v nadaljevanju: naročnik) 

in 

(naziv in poslovni naslov) 

ki ga zastopa (navedba zastopnika) 

Matična številka: (navedba matične številke) 

Identifikacijska št. (ID za DDV): (navedba davčne številke) 

Transakcijski račun (TRR): (navedba IBAN poslovnega računa) odprt pri (navedba naziva banke) 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

 

P O G O D B O  
ZA DOBAVO IN MONTAŽO NOTRANJE OPREME ZA DOM ZAŠČITE IN REŠEVANJA TRZIN 

 
 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek za oddajo javnega naročila male vrednosti št. 

JN/_______ v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in in 14/18); v nadaljnjem 

besedilu: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________ , pod št. objave _______________ z 

namenom sklenitve Pogodbe za dobavo in montažo notranje opreme za Dom zaščite in reševanja v Trzinu, v 

katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe = najugodnejše cene in na 

podlagi pogojev, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika št. JN/_______. 

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod pogojem iz 12. člena te 

pogodbe in ima rok veljavnosti do dneva izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. 

Predložitev meničnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. 

Če izvajalec ne predloži meničnega zavarovanja, se šteje, da pogodba ni veljavna, in naročnik lahko od izvajalca 

zahteva povrnitev morebitno povzročene škode, v skladu s pravili odškodninskega prava. 
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II. PREDMET POGODBE 

2. člen 

Predmet te pogodbe je dobava in montaža notranje opreme za Dom zaščite in reševanja v Trzinu (v nadaljnjem 

besedilu: dobava in montaža opreme), ki jih bo izvajalec izvedel po načelu »ključ v roke«.  

Naročilo se glede na financiranje deli na dva dela: 

 prvi del: oprema za Prostovoljno gasilsko društvo Trzin  

(prvi del naložbe v celoti financira Občina Trzin) 

drugi del: oprema za operacijo Center modrosti in vitalnosti  

(drugi del naložbe sofinancirajo Republika Slovenija in Evropskegi sklad za regionalni razvoj (ESRR) ter 

Občina Trzin). 

Oba dela javnega naročila zajemata izdelavo delavniških risb, pripravo vzorcev za potrjevanje, dobavo in 

montažo opreme, redno čiščenje med montažo in končno čiščenje opreme ter prostorov, kjer se izvaja 

montaža, po zaključeni montaži pa preverjanje (ob prisotnosti predstavnika naročnika in nadzornika), preizkus 

delovanja (testiranje) opreme, izobraževanje osebja za uporabo dobavljene opreme, predložitev dokazil o 

ustreznosti, skladnosti, garancijskih listov, drugih dokumentov zahtevanih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo 

javnega naročila. Hkrati je v predmet naročila vključeno tudi vzdrževanje/servisiranje montirane opreme v 

garancijskem roku. 

Podrobnejša opredelitev predmeta te pogodbe je razvidna iz Projekta notranje opreme, št. 02/17, Počivašek, 

d.o.o., Celje, junij 2021 (v nadaljevanju: izvedbena podkumentacija) in ponudbe izvajalca št. _____ z dne 

______ (v nadaljevanju: ponudba izvajalca). Navedena dokumenta sta kot prilogi sestavni del te pogodbe.  

Pred podpisom pogodbe je izvajalec pregledal vso projektno in drugo dokumentacijo, ki jo je naročnik izdelal 

za dobavo blaga in izvedbo del po tej pogodbi. 

Izvajalec ugotavlja, da izpolnjuje vse tehnične, kadrovske in druge zakonske zahteve za izvedbo predmeta 

pogodbe in zato ni ovir za prevzem vseh pogodbenih obveznosti. 

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da bo predmet pogodbe ustrezal vsem zahtevam, ki jih določajo 

predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije, pravilom stroke, tehničnim predpisom in standardom ter 

zahtevam naročnika, ki so določene v tehnični specifikaciji in dogovorjeni kakovosti.  

Navedeno dobavo in montažo opreme se izvajalec zaveže izvesti v skladu s celotno razpisno dokumentacijo: 

 s tehničnimi specifikacijami (projektno dokumentacijo), ki zajemajo popis in izvedbene načrte 

notranje opreme, ki so priloga razpisni dokumentaciji v postopku javnega naročila; 

 s ponudbo izvajalca štev. ________z dne __________ 

 z vsemi ostalimi razpisnimi pogoji in zahtevami naročnika. 

Pred podpisom pogodbe je izvajalec pregledal projektno dokumentacijo. 

Izvajalec ugotavlja, da ni ovir za prevzem vseh pogodbenih obveznosti. 
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IV. POGODBENA VREDNOST 

3. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita za skupno pogodbeno vrednost brez DDV, ki izhaja iz ponudbe. 

 prvi del drugi del skupaj 

Osnova za DDV (22%) v €    

DDV (22%) v €    

Vrednost z DDV v €    

Skupna pogodbena vrednost je ______€ z DDV, z besedo:____________________________________. 

Pogodbena vrednost je fiksna za ves čas veljavnosti pogodbe in zajema vse materialne in nematerialne stroške 

izvajalca za realizacijo predmeta te pogodbe, skladno s tehnično specifikacijo in dogovorjeno kakovostjo, 

vključno z vsemi dajatvami, taksami, trošarinami, morebitnimi carinami in stroški pridobitve zahtevani 

dokumentacije. 

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del in dobave opreme, 

predvidenih s projektom, pa tudi dela, ki s projektom niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, 

soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti. 

Predmet pogodbe je tudi priklop opreme, kjer je le-ta potreben. 

Pogodbeno načelo »ključ v roke« tudi pomeni, da je izključen morebitni vpliv sprememb nabavnih cen 

materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale 

odpadke, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje. 

Posamezne prostore bo izvajalec opremil v skladu s projektno in razpisno dokumentacijo do popolne 

funkcionalnosti. Morebitna poznejša dodatno naročena dela in opuščena dela se bodo obračunavala na 

osnovi predhodno izdelanih analiz cene, sestavljenih na osnovi enotnih ponudbenih cen, po katerih je 

sestavljena ponudba. Dodatna ali opuščena dela so možna samo na podlagi pisnega naročila naročnika in 

skladno z določbami 95. člena ZJN-3. 

Pogodbenika sta sporazumna, da v primeru nadomeščanja blaga iz projektne dokumentacije in popisa z 

enakovrednim, le to pomeni, da ima zahtevani artikel enake tehnične lastnosti, kapaciteto, izgled in enako 

ceno z minimalnim cenovnim odstopanjem, s katerim se naročnik še strinja. 

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČIL 

4. člen 

Izvajalec mora izstaviti račun, v roku petih (5) dni, oziroma v drugem roku, ki ga potrdi naročnik, šteto od 

dneva uspešnega prevzema predmeta pogodbe pri čemer je podpisan prevzemni zapisnik s strani pogodbenih 

strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (skrbnikov pogodbe) priloga k računu. Na računu morata 

biti jasno opredeljena zneska naročila, ločeno za prvi in drugi del naročila. 

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti 

nov, popravljen račun v roku petih (5) dni, oziroma v drugem roku, ki ga potrdi naročnik, od zavrnitve, v 

katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih storitev in dobav.  
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5. člen 

Naročnik bo račune v skladu s prejšnjim členom te pogodbe, plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno 

evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega računa 

za opravljene dobave v vložišče naročnika. V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati 

naročniku zakonite zamudne obresti. 

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

6. člen 

Izvajalec se obvezuje: 

- prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z 

vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi, 

- izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe in izhajajo iz dokumentacije v 

zvezi z oddajo javnega naročila št. JN/_____ in sprejete ponudbe izvajalca, in so sestavni del te pogodbe, 

- da bo uporabil samo prvovrstne materiale, v kvaliteti, predvideni s tehnično in razpisno dokumentacijo, v 

nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z objekta neustrezen material in/ali saniral neustrezno 

izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke, 

- da bo pred izvedbo predložil naročniku, projektantu in nadzornemu organu vzorce materialov na vpogled 

in pisno odobritev, 

- pred naročilom posamezne opreme s strani naročnika, projektanta in odgovornega nadzornika prejel 

pisno potrditev, da je naročena oprema ustrezna in skladna z zahtevami naročnika ter na zahtevo predložil 

ustrezne certifikate, izjave o skladnosti, dokazila in drugo tehnično dokumentacijo, 

- da bo upošteval kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (med popisom 

del in prikazi in opisi opreme) ter v primeru ugotovitve neskladja izvedenih del, dobavil in montiral 

opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru, 

- v kolikor se tekom izvajanja del ugotovi, da blago, ki je bilo ponujeno, v celoti ne ustreza tehničnim 

zahtevam iz javnega naročila, takšno blago zamenjal s takšnim, ki tehničnim zahtevam ustreza, brez 

dodatnih finančnih zahtev nasproti naročnika in brez zahtevkov za podaljšanje roka izvedbe del, 

- pred pričetkom del potrdil ustreznost priključkov mikrolokacij elektro in strojnih inštalacij po projektu, v 

primeru odstopanj zaradi sprememb pri dobavljeni notranji opremi, pa bo moral izvajalec spremembe v 

načrtu upoštevati, izvesti popravke projekta/načrta in le-tega ponovno dostaviti v potrditev naročniku oz. 

nadzorniku, 

- namestitev opreme prilagodil na vse vrste inštalacijskih priključkov, 

- na lastno odgovornost in na lastne stroške sprejel vse ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe konstrukcije 

in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo, 

- za celoten čas izvajanja te pogodbe, na lastne stroške, zaščitil in zavaroval vso opremo in blago ter 

izvajanje pred vremenskimi vplivi, poškodbami ter krajo ali izgubo v času dobave in montaže do prevzema, 

- izvedel priklop, testiranje in preizkušanje dobavljene in nameščene opreme, 

- izvajal čiščenje objekta med izvajanjem montaže, 

- na lastne stroške po končanju del objekt temeljito pospravil, očistil, odpeljal neuporabljeni in nepotrebni 

material ter vzpostavil v prvotno stanje vse uporabljene površine in naprave, 

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme, embalaže in odpadnega materiala z objekta ter 

upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki (Izvajalec odpadkov ne sme odlagati v smetnjake, ki so 

namenjeni odlaganju smeti uporabnikov sosednjih objektov), 
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- znotraj pogodbenega roka, izvedel šolanje oz. izobraževanje uporabnikovega osebja za uporabo 

dobavljene in montirane opreme/blaga, 

- ob dobavi in prevzemu predmeta pogodbe zagotoviti naročniku vso morebitno tehnično dokumentacijo 

vgrajenega blaga in inštalacij z vsemi tehničnimi podatki (garancijska listina, servisna knjižica, navodila za 

uporabo itd.) v slovenskem jeziku, 

- da bo ob dokončanju del predal tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, 

certifikati, garantni listi, …), navodila za obratovanje in vzdrževanje opreme, 

- odpravil vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v primopredajnem zapisniku ali v zapisniku o 

tehničnem oz. komisijskem pregledu objekta v roku, določenem s strani naročnika, 

- da bo, kot zavarovanje za dobro izvedbo posla, ob podpisu pogodbe izročil naročniku menico z menično 

izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do uspešne primopredaje del,  

- da bo ob uspešni primopredaji izročil naročniku zavarovanje, menico z menično izjavo v višini 5% 

pogodbene vrednosti z DDV kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, 

- se bo v roku 24 ur odzval na prvi poziv naročnika ter na svoje stroške v petih delovnih dneh odpravil vse 

pomanjkljivosti in napake, za katere jamči in ki se bodo pokazale med garancijskim rokom, 

 za zamenjane dele v garancijski dobi pričel teči nov garancijski rok z dnem zamenjave, 

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti 

po tej pogodbi, na svoje stroške storil vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana 

kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca na ustrezen način angažirati 

drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala, 

- omogočal ustrezen nadzor naročniku, 

- obvestil naročnika o okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti, 

- pred kakršnokoli spremembo v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne 

dokumentacije, kakovosti izvedbe, terminskega plana pridobil predhodno pisno odobritev naročnika, 

- redno in aktivno sodeloval na operativnih in drugih sestankih vezanih na naročilo, na katere bo vabljen, 

- hranil vso dokumentacijo, ki jo bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe in jo po uspešno opravljeni 

primopredaji del izročil naročniku, ter zagotavljal revizijsko sled vseh dokumentov, 

- na zahtevo naročnika zamenjal ali odstranil določeno osebje, ki izvaja storitve, 

- koordiniral izvajanje del svojih podizvajalcev (v kolikor bodo sodelovali pri izvedbi), 

- da bo 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 prevzema polno odgovornost, 

- da bo spoštoval vse določbe veljavne delovne, okoljske in socialne zakonodaje. 

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako objekt kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela 

izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne 

in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na način, ki 

ga bo predhodno uskladil z naročnikom kot ga omogoča 95. člen ZJN-3, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe, 

kvaliteta in izvedba dobave in montaže opreme in funkcionalnost posameznih elementov. 
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VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

7. člen 

Naročnik se obvezuje: 

- predati izvajalcu tehnično dokumentacijo s popisom in izvedbenim načrtom notranje opreme, 

- prevzeti blago in izvedena dela, naročena in dobavljena v skladu s to pogodbo, 

- plačati vrednost blaga in del v skladu s to pogodbo, 

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo 

- takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih 

obveznosti, 

- poravnati vse obveznosti do izvajalca 

VIII. ROK IZVEDBE DOBAVE IN MONTAŽE TER PREVZEM DEL IN OPREME 

8. člen 

Izvajalec najkasneje v roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe, , oziroma v drugem roku, ki ga potrdi naročnik, 

zagotovi izmere na mestu in naročniku posreduje morebitna vprašanja, pripombe ozirma predloge v zvezi z 

izvedbo naročila. Naročnik in projektant sta do uvedbe v delo izvajalcu dolžna podati svoje odgovore. Rok za 

izvedbo vseh del je 45 dni od uvedbe v delo. 

V primeru sprememb, na katere pogodbeni stranki nimata vpliva (zamik predaje prostora v finalizacijo, drugi 

nepredvideni vplivi) – bosta stranki sporazumno, z aneksom k tej pogodbi, določili nov zavezujoč rok izvedbe. 

Primopredajo pogodbenih del, skladno s terminskim planom, opravita predstavnika naročnika in izvajalca 

najkasneje v 5 dneh po dokončanju pogodbenih del in odpravi morebitnih pripomb s tehničnega ter 

kvalitetnega pregleda, vezanih na predmet te pogodbe, oziroma v drugem roku, ki ga potrdi naročnik. 

Ob prevzemu izvršenih del, ki so predmet te pogodbe, je naročnik dolžan pregledati izvršena dela in 

dobavljeno opremo po tej pogodbi. Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se 

sporazumno določi rok za njihovo odpravo. 

Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku jih je, po načelu dobrega gospodarja, 

upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil menico za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti. 

O primopredaji se sestavi zapisnik. Po uspešni primopredaji izvajalec ni več odgovoren za pomanjkljivosti, ki 

bi se morale in mogle ugotoviti z običajnim pregledom ob prevzemu. 

Po uspešni primopredaji bo izvajalec izročil uporabniku vso tehnično dokumentacijo, ki jo je prejel ob podpisu 

pogodbe, z vnesenimi morebitnimi spremembami, kakor tudi vso potrebno ostalo dokumentacijo (garancije, 

navodila za obratovanje in vzdrževanje in podobno). 

Najkasneje ob uspešni primopredaji del je izvajalec dolžan naročniku izročiti menico za odpravo napak v 

garancijskem roku. Dokler izvajalec menice ne predloži se šteje, da končna primopredaja ni opravljena. 

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti 

in napake na izvedenem delu, ki je predmet te pogodbe. 

V nasprotnem primeru jih je upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo 

naročnik unovčil menico za odpravo napak v garancijski dobi.  
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9. člen 

V primeru, da naročnik po prevzemu predmeta pogodbe ugotovi, da je izvajalec posredoval naročniku 

neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro izvajalca ali 

neustrezen predmet pogodbe, naročnik lahko odstopi od te pogodbe brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca 

ter je upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je upravičen tudi 

unovčiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. 

10. člen 

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje 

sile. 

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna 

praksa priznava za višjo silo. Če so dobave delno ali v celoti motene oziroma preprečene, je izvajalec o tem 

dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. 

Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.  

Le v primerih, navedenih v tem členu, naročnik ne bo izvajal sankcij proti izvajalcu po 14. členu te pogodbe. 

 

PODIZVAJALCI  
(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V 

nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta). 

10a. člen 

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu, ki je priloga te 

pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi. 

10b. člen 

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 

94. člena (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) in jim poslati informacije o novih podizvajalcih 

najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev, mora izvajalec v skladu 

s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in 

dokumente: 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, 

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in 

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva. 

10c. člen 

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

10d. člen 

Če naročnik ugotovi, da delo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni 

dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico 

odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli 

preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati 

verodostojne podatke. 
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10e člen 

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so 

obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem 

dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno 

potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi. 

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku (MJU) najpozneje v 60 

(šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 

podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

IX. GARANCIJA  

11. člen 

Izvajalec daje garancijo za vsa izvedena dela in opremo: _________ leti (minimalno 2 leti) po uspešno 

opravljenem prevzemu del in opreme. 

Izvajalec zagotavlja naročniku tudi vse ostale garancije, v skladu z splošnimi garancijskimi predpisi proizvajalca 

dobavljenega predmeta pogodbe. 

Izvajalec se obveže, da bo na zahtevo naročnika, na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti v garancijski 

dobi. 

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01). 

Garancijski roki tečejo od datuma prevzema oziroma uspešno opravljene dobave predmeta pogodbe, kar je 

razvidno iz končnega prevzemnega zapisnika. 

Za zamenjane dele oz. na novo opravljena ali dodatna dela zaradi uveljavljanja garancije v garancijski dobi 

prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave oz. z dnem primopredajo opravljenega dela. 

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so 

izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje. 

X. FINANČNA ZAVAROVANJA  

12. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje ob sklenitvi te pogodbe naročniku predložil podpisano in žigosano 

bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih 

obveznosti, v višini deset odstotkov (10 %) ponudbene vrednosti z DDV, kar znaša ……………. EUR (z besedo: 

…………. evrov in …/100), z dobo veljavnosti trideset (30) dni po pogodbenem roku za dokončanje del. 

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za 

zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do 

izvajalca. Naročnik bo pred unovčitvijo finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih 

obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.  

Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne odvezuje 

izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki 

jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca utrpel in zneskom unovčenega 

finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. 



 

DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA DOM ZAŠČITE IN REŠEVANJA V TRZINU       9/14 

13. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo po dobavljeni opremi in izvedenih delih oz. najkasneje ob podpisu končnega 

primopredajnega zapisnika naročniku predložil podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano 

in žigosano menično izjavo za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini pet odstotkov (5 %) 

ponudbene vrednosti z DDV, kar znaša ………………. EUR (z besedo: ………………………………. evrov in ………/100). 

Bianko menico za odpravo napak v garancijski dobi lahko naročnik unovči brezpogojno, nepreklicno in na prvi 

poziv, brez protesta, če izvajalec ne izpolni svojih obveznosti iz 11. člena te pogodbe. 

Izvajalec odgovarja za odpravo napak v garancijski dobi tako za dela in opremo, ki jih je sam izvedel ali dobavil 

kot tudi za dela in opremo, ki so jo izvedli njegovi morebitni podizvajalci. Izvajalec lahko morebitno napako 

odpravlja prek podizvajalca, ki je izvajal dela ali dobavljal material ali opremo, v primeru pa, da slednji ne 

obstaja več, ni pripravljen ali sposoben odpraviti napake – v celoti on odgovarja za odpravo napake v 

garancijskem roku. 

Bianko menica z menično izjavo za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še najmanj štiriindvajset (24) 

mesecev od uspešno opravljenega prevzema predmeta pogodbe. 

V primeru da naročnik unovči bianko menico za odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti, v višini manjši 

od vrednosti navedene v predloženi menični izjavi, mora izvajalec predložiti novo bianco menico z menično 

izjavo v višini neunovčene vrednosti. 

Unovčenje bianko menice za odpravo napak v garancijski dobi ne odvezuje izvajalca: 

– njegove obveznosti odprave napak v preostali garancijski dobi, skladno z določili 12. člena te pogodbe, 

– njegove obveznosti za povrnitev škode naročniku v znesku razlike med višino dejanske škode, ki jo je 

naročnik zaradi napak utrpel in zneskom unovčene bianko menice za odpravo napak v garancijski 

dobi. 

XI. POGODBENA KAZEN  

14. člen 

V primeru, da izvajalec ne izpolni pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku iz 8. člena te pogodbe ima 

naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša nič celih pet odstotka (0,5%) 

pogodbene vrednosti brez DDV, za vsak dan zamude, vendar ne več kot deset odstotkov (10%) skupne 

pogodbene vrednosti brez DDV. 

V kolikor skupni znesek pogodbene kazni preseže deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti brez DDV, 

lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od 

pogodbe odstopi, brez kakršnekoli odgovornosti do izvajalca. 

15. člen 

Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo. Naročnik in izvajalec soglašata, da naročnikova pravica 

zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Plačilo pogodbene kazni ne izključuje 

ali znižuje odgovornosti za morebitno škodo. 

Če ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg 

pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo 

naročnik zaračunal po prevzemu del. 
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Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, če le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višini nastalih stroškov in škode v 30 

dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. 

V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so določeni v tej pogodbi, ne podaljšajo.  

XII. PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK 

16. člen 

Predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: _____________________, telefon: ___________, 

elektronska pošta:______________________ .  

Predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: _____________________, telefon: ___________, 

elektronska pošta: __________________ . 

Predstavnika pogodbenih strank imata pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja ter sprejemati ukrepe 

in odločitve v skladu z vsebinskimi določili te pogodbe 

Spremembo predstavnikov/skrbnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje 

v petih (5) dneh po nastopu spremembe. 

XIII. SESTAVNI DELI POGODBE 

17.  člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe: 

 dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. 430-0020/2021-6 

 projekt notranje opreme, št. 02/17, Počivašek, d.o.o., Celje, junij 2021 s popisom del, 

 ponudba izvajalca št. _____________________ z dne______________________ , 

 ostala relevantna dokumentacija. 

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno 

izražena, za razlago volje pogodbenih strank, najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v 

vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu. 

XIV. ODSTOP OD POGODBE 

18.  člen 

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ga bo naročnik pisno opozoril in pozval k 

izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev, ki ne bo daljši od tridesetih (30) dni. Če 

izvajalec ne upošteva pisnega opozorila naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe brez 

odpovednega roka in brez obveznosti do izvajalca ter unovčiti finančno zavarovanje.  

Naročnik lahko odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje brez vnaprejšnjega opozorila in brez 

obveznosti do izvajalca v primeru, kadar izvajalec svoje pogodbene obveznosti izvaja v nasprotju z izrecnimi 

zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno 

zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.  
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O odstopu od pogodbe bo naročnik izvajalca pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa od 

pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno 

pred odstopom. 

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil te pogodbe s strani naročnika. 

Skladno z določbo 1. odstavka tega člena je tudi izvajalec dolžan opozoriti naročnika, da ne izpolnjuje svojih 

obveznosti ter mu določiti primer rok za izpolnitev, ki ne sme biti daljši od 30 dni. Šele v primeru neizpolnitve 

v tem dodatnem roku, izvajalec lahko odstopi od pogodbe po tem odstavku. V tem primeru pogodba preneha 

veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo poslano priporočeno po pošti o odstopu od pogodbe z navedbo 

razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti. 

Skladno z določbo 96. člena ZJN-3 lahko naročnik med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila ne 

glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: 

a) javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; 

b) v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral 

izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega 

naročanja; 

c) zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU 

ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu. 

XV. REŠEVANJE SPOROV 

19.  člen 

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti 

sporazumno. 

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbenega stranka sproži postopek za rešitev spora 

pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. 

XVI. OSTALE DOLOČBE 

20. člen 

Protikorupcijska klavzula 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri 

izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika 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 

pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz 

javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, 

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu 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. 
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21. člen  

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 izvajalca ali podizvajalca ali  

 če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu 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, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami 

izrečena globa za prekršek, pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 

še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 

kršitve pri podizvajalcu izvajalec 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 izvajalca. 

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. 

Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve te pogodbe preveril ali je na dan tega preverjanja pri 

izvajalcu ali podizvajalcu izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin: 

1) da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 

obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi 

države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti 

na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje 

obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja; 

2) da je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 

gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

3) da je v zadnjih treh letih pred dnevom preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države 

članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu 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, 

za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi mora 

izvajalec zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe 

kot dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, 

ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. V primeru, da izvajalec ne dostavi dokazil v roku 
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petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz 

prejšnjega odstavka tega člena. 
(ta odstavek v pogodbi ostane če je izvajalec/podizvajalec s sedežem izven Slovenije oziroma ostane v delu, ki se nanaša na 

podizvajalce) 

V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena bo naročnik v roku petih dni 

o tem obvestil izvajalca in takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka 

prejšnjega člena, začel nov postopek javnega naročanja. 

 

V primeru izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena pri nominiranih podizvajalcih, lahko 

izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zamenja podizvajalca v skladu s 94. 

členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in določili te pogodbe, pod 

pogojem, da ta zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe. V kolikor izvajalec v prej navedenem 

roku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega 

novega podizvajalca zavrne, bo naročnik takoj, vendar najkasneje 45 dni od poteka roka za preverjanje iz 

prvega odstavka prejšnjega člena začel nov postopek javnega naročila. 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prvega odstavka tega 

člena ter ob upoštevanju prejšnjega odstavka, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega 

naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 

22. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-

3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o: 

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških 

deležih navedenih oseb; 

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 

so z njim povezane družbe. 

23. člen 

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe 

pogodbeni stranki. 

Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. 

Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči 

pogodbeni stranki z neveljavnim določilom. 

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali 

dobavo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni 

pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo predmeta te pogodbe. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik prekine 

pogodbeno razmerje v primeru nespoštovanja določil pogodbe in določil javnega naročanja, brez 

odškodninske odgovornosti do izvajalca. 

24. člen 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, 

ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa 

denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka. 
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25. člen 

Vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno 

izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. 

26. člen 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta 

ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določila 

Obligacijskega zakonika. 

27. člen 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno 

odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca. 

28. člen 

Pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni strank in pod pogojem da 

izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in 

ima rok veljavnosti do dneva izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. 

Glede garancijskih določil velja ta pogodba do poteka vseh garancijskih rokov. 

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar 

velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb. 

29. člen 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in 

izvajalec dva (2) izvoda. 

 

 

 

 

Št. pogodbe: ___/____ Št. pogodbe: ________ 

Datum: __. __. 2021 Datum: __. __. 2021 

 

IZVAJALEC: 

________________ 

 

 

 

 

________________, 

________ 

 

NAROČNIK: 

OBČINA TRZIN 

 

 

 

 

Peter LOŽAR, 

ŽUPAN 
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Obrazec 18 »ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI« 

Ponudnik vzorca ob podaji ponudbe ne izpolnjuje in ne prilaga ponudbi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V skladu s pogodbo št. JN/____ za »DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA DOM ZAŠČITE IN 

REŠEVANJA V TRZINU«, sklenjeno dne ______________, med kupcem OBČINO TRZIN, Mengeška cesta 22, 

1236 Trzin (v nadaljevanju: upravičenec), in prodajalcem ____________________________________ (v 

nadaljevanju: zavezanec), je zavezanec dolžan dobaviti predmet pogodbe in izvesti dela v količini, ceni in 

kvaliteti kot je opredeljeno v navedeni pogodbi.  

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mi kot zavezanec izdajamo eno (1) bianko menico v 

višini 10% ponudbene vrednosti (ponudbena cena z DDV) to je  …………………….. EUR (z besedo: 

………………………….. evrov in ……../100) s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane 

pooblaščene osebe za zastopanje: 

_________________________________________________________________________________ 

(Ime in priimek)                        (Funkcija zastopnika)                       (Podpis) 

Pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v 

dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da: 

- izpolni bianko menico v višini do …………………….. EUR (z besedo: ………………………….. evrov in ……../100), 

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni, 

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina. 

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih 

upnikov. 

Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun. 

S to menično izjavo pooblaščamo ___________________ (navedba banke), da v breme našega 

transakcijskega računa št. SI56 __________________ unovči predloženo menico najkasneje do 

____________ . 

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa 

unovči predloženo menico. 

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov 

pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih. 

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali. 

Priloga: ena (1) bianko menica       

Kraj, datum     Žig   Izdajatelj menice

mailto:info@trzin.si
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Obrazec 19 »ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI« 

Ponudnik vzorca ob podaji ponudbe ne izpolnjuje in ne prilaga ponudbi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V skladu s pogodbo št. JN/_____ za »DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA DOM ZAŠČITE IN 

REŠEVANJA V TRZINU«, sklenjeno dne ______________, med kupcem OBČINO TRZIN, Mengeška cesta 22, 

1236 Trzin (v nadaljevanju: upravičenec) in prodajalcem ____________________________________ (v 

nadaljevanju: zavezanec), je zavezanec dolžan po prevzemu predmeta pogodbe v garancijskem roku odpraviti 

vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti skladno z določili zgoraj citirane pogodbe. 

Kot garancijo za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi mi kot zavezanec izdajamo eno (1) bianko 

menico v višini 5% ponudbene vrednosti (ponudbena cena z DDV) t. j. …………………….. EUR (z besedo: 

………………………….. evrov in ……../100) s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane 

pooblaščene osebe za zastopanje: 

_________________________________________________________________________________ 

(Ime in priimek)                        (Funkcija zastopnika)                       (Podpis) 

Pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v 

dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da: 

- izpolni bianko menico v višini do …………………….. EUR (z besedo: ………………………….. evrov in ……../100), 

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni, 

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina. 

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih 

upnikov. 

Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun. 

S to menično izjavo pooblaščamo ___________________ (navedba banke), da v breme našega 

transakcijskega računa št. SI56 __________________ unovči predloženo menico najkasneje do 

____________ . 

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa 

unovči predloženo menico. 

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov 

pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih. 

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali. 

Priloga: ena (1) bianko menica       

 

Kraj, datum     Žig   Izdajatelj menice:  
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