GIMNAZIJA MOSTE, Ljubljana, Zaloška cesta 49, 1000 LJUBLJANA,
ki jo zastopa ravnateljica Špela Škof Urh
ID št. za DDV: SI 79887520
(v nadaljevanju: naročnik)
in
naziv, naslov, kraj,
ki ga zastopa direktor ............
ID številka za DDV: ..........,
Transakcijski račun št.: SI56 .............., voden pri ................
(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata
POGODBO
O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ŠT.
430-8/2018-4
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- ima naročnika v upravljanju poslovni prostor na svojem sedežu, katerega oddaja v
najem za storitev fotokopiranja,
- je naročnik izvedel evidenčni postopek oddaje javnega naročila,
- je izvajalec na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe prejel največje
število točk,
zaradi česar sklepata predmetno pogodbo.
Nadalje pogodbeni stranki ugotavljata, da je ponudba izvajalca št. ...... z dne .... ter
cenik .............. Priloga 1 in 2 te pogodbe.
2. člen
S to pogodbo pogodbeni stranki urejata pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem
storitev fotokopiranja.
Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer za šolsko leto 2018/2019, torej od
1.9.2018 do 30.6.2019.
3. člen
S to pogodbo se izvajalec obvezuje, da:
- bo na sedežu naročnika, v za to namenjenem poslovnem prostoru, izvajal predmet
te pogodbe kakovostno, pravočasno in v skladu z vsakokratnim dogovorom med
naročnikom in izvajalcem, kadar bo to potrebno,
- bo naročniku najemnino poslovnega prostora plačeval mesečno, in sicer do 5. dne
v mesecu za tekoči mesec na transakcijski račun št. SI56 0110 0603 0694 218,
voden preko UJP,
- bo za izvedbo predmeta pogodbe zagotavljal tehnično in kadrovsko
usposobljenost, zlasti opremo, papir in storitev vzdrževanja in popravil vse
potrebne opreme,
- bo upošteval, da so potrebe naročnika za fotokopiranje pred naročili dijakov
naročnika,
- bo ločeno beležil fotokopiranje za potrebe naročnika in za potrebe dijakov,
- bo kadarkoli na zahtevo naročnika sporočil število izvedenih fotokopij za potrebe
šole,

-

-

bo izvajal storitev fotokopiranja vsak delovnik po 7 ur, predvidoma od 7.30 do
14.30 ure, kadar bo potrebno pa tudi dlje, o čemer se pogodbeni stranki
dogovorita naknadno,
bo v času veljavnosti te pogodbe upošteval oddan cenik z veljavnostjo do
30.6.2019.
4. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da znaša najemnina poslovnega prostora ...... EUR.
Izvajalec se zavezuje opremiti in vzdrževati poslovni prostor v uporabnem stanju in
nositi vse stroške kot je dogovorjeno s to pogodbo. Stroške investicijskega
vzdrževanja poslovnega prostora nosi naročnik.
V primeru zamude s plačilom najemnine, naročnik pri prvi zamudi izvajalca zgolj
opozori. Pri naslednji zamudi je naročnik upravičen do odstopa od pogodbe o izvedbi
javnega naročila brez odpovednega roka. Obvestilo o odstopu od pogodbe o izvedbi
javnega naročila pošlje naročnik izvajalcu priporočeno s povratnico na njegov naslov.
5. člen
S podpisom te pogodbe se naročnik obvezuje:
- zagotavljati dostop do poslovnega prostora,
- zagotavljati čiščenje in investicijsko vzdrževanje poslovnega prostora,
- zagotavljati souporabo sanitarij naročnika,
- plačevati storitve fotokopiranja v skladu s to pogodbo,
- izvajalca pravočasno obveščati o vsakršni drugačni, večji ali hitrejši storitvi
izvajalca.
6. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo pred pričetkom dneva izvajanja obveznosti v skladu s to
pogodbo izvedel dostavo in prilagoditev tehnične opreme za fotokopiranje. Najkasneje
se to izvede v tednu od 27. do 31.8.2018. O točnemu dnevu in uri se pogodbeni
stranki dogovorita naknadno.
Izvajalec se prav tako zavezuje, da bo poslovni prostor uporabljal kot dober gospodar
izključno za dejavnosti fotokopiranja, poslvonega prostora ne sme oddati v podnajem.
V primeru nastale škode bo obvestil hišnika naročnika in skupaj z njim naredil zapisnik
o poškodbi, v kolikor bi škoda nastala po njegovi krivdi, bo škodo tudi poravnal v
skladu s splošnimi pravili o povračilu škode.
7. člen
Izvajalec bo storitev opravljal s svojimi ustrezno usposobljenimi delavci ali sodelavci,
pod strokovnim vodstvom odgovorne osebe izvajalca, in sicer ............
Izvajalec bo zagotovil zadostno število usposobljenih delavcev, ki bodo vestno in
pošteno izvajali predmet tega naročila in ne bodo odnašali predmetov in stvari
naročnika, posegali v delovne naprave in opremo naročnika, vpogledovali v kakršno
koli dokumentacijo ali drugo gradivo, ki se nahaja v poslovnih prostorih naročnika ter
v te prostore ne bodo vodili drugih oseb.
Pogodbeni stranki se s to pogodbo tudi dogovorita, da bo izvajalec v zvezi z
opravljanjem storitev fotokopiranja naročnika zagotovil varstvo pri delu za svoje
delavce, ter hkrati zagotovil ukrepe za varnost drugih oseb v prostorih naročnika v
času storitve. Hkrati se dodatno zavezuje, da bo sproti opozarjal svoje delavce na

potrebne aktivnosti za varno delo in način, ki ne bo povzročal nevarnosti za druge
osebe.
Izvajalec se je dolžan pri svojem delu podrejati internemu redu naročnika, tajnosti
podatkov in upoštevati vse predpise v zvezi z varovanjem premoženja in varstva pri
delu.
8. člen
Delavci izvajalca, ki izvajajo fotokopiranje, morajo pri naročniku evidentirati prisotnost
zadrževanja v prostorih.
9. člen
Naročnik bo opravljeno storitev fotokopiranja izvajalcu plačeval mesečno na podlagi
izstavljenega e-računa in specifikacije opravljene storitve. Izvajalec bo prvi dan v
mesecu izstavil račun za opravljeno storitev za pretekli mesec. Naročnik bo račun
plačal v roku 30 dni od prejema računa na transakcijski račun izvajalca.
Iz specifikacije na izstavljenem računu mora biti razvidno: datum, format, število kopij
in obvezen podpis profesorjev oziroma zaposlenih delavcev šole. Nepopolno
specifikacijo in na podlagi nje izstavljen račun, bo naročnik zavrnil.
10.člen
V primeru, da naročnik z obračunom izvajalca ne soglaša, v dogovorjenem roku plača
nesporni del, za spornega pa pošlje izvajalcu pisno reklamacijo z obrazložitvijo. V tem
primeru se za plačilo spornega dela ne obračunavajo nobene zamudne obresti.
11.člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega
značaja, do katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot
poslovno tajnost.
Izvajalec se tudi zaveže, da bo k varovanju poslovne tajnosti zavezal tudi svoje
delavce oziroma sodelavce.
12.člen
Izvajalec se obvezuje delo opravljati strokovno, kvalitetno in skrbno ter v skladu s
določili te pogodbe in pogoji povabila naročnika. Kvaliteto opravljenega dela bo
nadzoroval predstavnik naročnika.
Reklamacije za slabo opravljeno storitev se ugotovijo pri pregledu, ki ga opravita
predstavnika obeh pogodbenih strank.
Predstavnik naročnika je ravnateljica Špela Škof Urh.
Predstavnik izvajalca je .........
13.člen
Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta v naslednjih primerih:
če naročnik ugotovi, da izvajalec dela ne opravlja v skladu s pogodbo,
če izvajalec dela ne opravlja kvalitetno.
Ta odpoved pogodbe pogodbeni stranki določata 30-dnevni odpovedni rok po
predhodnem pisnem opominu.

14.člen
Vse morebitne spremembe te pogodbe bosta pogodbeni stranki dogovorili pisno v
obliki aneksa.
15.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.
16.člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, reševali
sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v
Ljubljani.
17.člen
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od
1.9.2018.
18.člen
Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po en (1) izvod.
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