OBČINA BOVEC

DEL 2
ODDELEK 3:
POSEBNI POGOJI
VSEBINA
Člen 1: Pravo in jezik pogodbe
1.1

Uporabljeni jezik je slovenščina.

Člen 2: Prednostno zaporedje pogodbene dokumentacije
K tej pogodbi sodijo tudi spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in jih je treba brati in šteti kot del
te pogodbe v naslednjem vrstnem redu:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

pogodba:
posebni pogoji,
splošni pogoji,
tehnične specifikacije,
predračun s količinami in cenik, možno (po popravi računskih napak),
ponudba z dodatkom,
priloga A – dodatni pogoji naročnika.

Člen 3: Obveščanje
Naslov naročnika: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, tel.: 05 3841 911, fax: 05/ 3841
915, kontaktna oseba: Patricija Muršič, elektronska pošta: obcina.turizem@bovec.si. Komunikacija
poteka v pisni obliki (elektronsko ali po pošti).
Člen 4: Nadzornik in zastopnik nadzornika
4.2

Nadzornik bo izbran na podlagi postopka oddaje javnega naročila po PRAG-u.

4.3

Pristojnosti nadzornika (odgovornega vodje nadzora in odgovornih nadzornikov za posamezna
dela) so zastopanje naročnika pri gradnji objekta na: tehničnem in obračunskem področju, ter
na področju komunikacije med izvajalcem in naročnikom.

4.4

Nadzornik pregleduje in potrjuje gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo. Ostale uradne dopise
izvajalcu lahko izdaja s sopodpisom naročnika.

Člen 5: Oddajanje del podizvajalcem

Izvajalec lahko odda podizvajalcem dela v višini 30% od vrednosti celotne ponudbe.
Podizvajalci z navedenimi odgovornimi vodji posameznih del in navedbo vrednosti
podizvajalske pogodbe.
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Člen 6: Zagotovitev dokumentov
Predlogi izvajalca se potrjujejo oziroma zavračajo v pisni obliki. Dokumente sopodpišejo
odgovorni projektanti odgovorni nadzorniki in pooblaščeni predstavnik naročnika.
Člen 7: Dostop do gradbišča
7.1

Izvajalec mora vodji Organu upravljanja (Skupni tehnični sekretariat, L'Aquila), nacionalnemu
organu oz. njegovim predstavnikom (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS)
omogočiti prost dostop do svojega gradbišča, in ves čas nuditi pomoč vodji delegacije, kakor
tudi nadzorniku projekta, pri izvajanju njegovih nalog.
Vsi dopisi med izvajalcem in naročnikom ali nadzornikom projekta morajo biti fotokopirani in
arhivirani pri naročniku in morajo biti zaupne narave. Vsi udeleženci morajo podpisati Izjavo o
zaupnosti.

Člen 8: Splošne obveznosti izvajalca
8.1
Ukrepi preglednosti morajo biti usklajeni z navodili programa Jadransko čezmejno
sodelovanje. Kot priporočilo je naveden tudi Priročnik za komuniciranje in preglednost za zunanje
ukrepe EU, ki ga je izdala Evropska komisija:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm./
Člen 9: Pogodba za načrtovanje in izgradnjo (Načrtovanje in gradnja)
Izvajalec se s podpisom pogodbe za izvedbo del obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno z veljavnimi
zakoni, predpisi in standardi ter bo nadzornikom sprotno dostavljal vse potrebne dokumente.
Člen 10:

Jamstvo za dobro izvedbo

10.1 Znesek jamstva za dobro izvedbo znaša 10 % zneska pogodbe in vseh dodatkov kot garancijo za
dobro izvedbo del. Jamstvo se predloži v obliki bančne garancije. Veljavnost garancije bo daljša
od roka izvedbe razpisanih del in sicer 60 dni po datumu primopredaje izvedenih del s
primopredajnim zapisnikom. V primeru podaljšanja pogodbenega roka bo izvajalec za enak rok
podaljšal nepreklicno finančno zavarovanje.
Člen 11:

Zavarovanje

Izvajalec je dolžan sprovesti zavarovanje objekta med gradnjo za eventuelne možne škodne primere,
ki lahko tangirajo lokacijo gradnje, kot tudi odgovornost za različne rizike tveganj. Izvajalec mora
dostaviti naročniku dokument (kopijo police o sklenitvi zavarovanja), ki dokazuje izvršitev
zahtevanega zavarovanja.
Člen 12:

Izvedbeni program
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Izvajalec je dolžan ob pričetku del dostaviti naročniku mrežni plan poteka del po dnevih. V njem mora
biti razviden časovni potek, potrebno število delavcev in strojne opreme – po dnevih.
Člen 13:

Primernost ponudbenih cen

V enotnih cenah mora ob sestavi ponudbe ponudnik upoštevati poleg ostalih zahtev tudi vsa določila
iz priloge A (dodatni pogoji naročnika) k oddelku 3 iz dela 2.
Člen 14:

Izjemna tveganja

Na omenjeni lokaciji so možne sledeče izjemne vremeske razmere:
- dolgotrajno in močno deževje s tem da poplavljenost lokacije ni možna;
- temperature nižje od -5° C tudi za obdobje do 30 dni;
- na omenjeni lokaciji so možni močni vetrovi s kaninskega pogorja;
- lokacija gradnje se nahaja na potresno aktivnem področju.
Člen 15:

Oviranje prometa

15.1 Glede na rešitve iz projektne dokumentacije in posege med gradnjo se na obstoječih prometnih
povezavah ne pričakuje nobenega oviranja prometa.
15.2 Izvajalec je dožen poskrbeti za ograditev gradbišča PVC ograjno mrežo višine 2m, kovinskimi
dvoriščnimi vrati, opozorilnimi tablami in izvedbo čiščenja priključkov na gradbišču v skladu z
veljavno zakonodajo iz varstva pri gradnji in delu.
Člen 16:

Ruševine

16.1 Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo vseh ukrepov za ravnanje z nastalimi odpadki pri gradnji z
upoštevanjem vseh stroškov v enotnih cenah ponudbe ter skladno z sprejeto zakonodajo o
ravnanju z gradbenimi odpadki. Za kvaliteten izkopni material pa se naročnik obvezuje
pridobiti ustrezno dokumentacijo za deponiranje oz. vgradnjo.
Člen 17:

Raziskave tal

17.1 Izvajalec je dolžan izvesti meritve zbitosti tal in vgrajenih materialov kot tudi prevzem
temeljnih tal s strani geomehanika. Stroški morajo biti vključeni v enotnih cenah v ponudbi.
Člen 18:

Rok izvajanja nalog

18.1 Rok za izvedbo je 12 mesecev od dneva podpisa pogodbe.
Člen 19:

Zamude pri izvajanju nalog
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19.1 1/1000 pogodbene cene za vsak dan zamude do največ 5% skupne pogodbene cene. Naročnik
je upravičen tudi do povračila škode, ki bi mu nastala zaradi zamude pri izvedbi del s tem, da se
lahko obračuna le razlika med višjim zneskom škode in že obračunano pogodbeno kaznijo.
Člen 20:

Gradbeni dnevnik

20.1 Gradbeni dnevnik vodi izvajalec del, pregleduje in potrjuje ga ogovorni vodja nadzora. V
gradbeni dnevnik se vpisuje dnevni potek del in delovne pogoje (s strani izvajalca) in zahteve s
strani vseh odgovornih nadzornikov. Gradbeni dnevnik je obvezen, kakor tudi gradbena knjiga.
Izvajalec preda hkrati z začasno gradbeno situacijo ob koncu meseca tudi kopijo gradbene
knjige za tisti mesec in original dnevnik za tisti mesec.
Člen 21:

Izvor in kakovost gradbenih del in materialov

21.1 Vse blago kupljeno po pogodbi mora izvirati iz držav članic Evropske unije ali iz države ali
območja Jadranskega čezmejnega programa IPA, v okviru katerega je naročilo financirano. Za
te namene „poreklo“ pomeni kraj, kjer se blago pridobiva z izkopom, prideluje, proizvaja ali
izdeluje in/ali od koder se zagotavlja storitve. Poreklo blaga je treba določiti v skladu s pravili,
določenimi v Carinskem zakoniku Skupnosti ali mednarodnih sporazumih, katerih podpisnica je
zadevna država članica.
Pri uvozu blaga je treba na vse spremembe pri opredeljenem poreklu opozoriti nadzornika
projekta, ki mora te spremembe odobriti.
21.2 Gradbena dela in objekti, naprave, oprema ali materiali, uporabljeni pri gradnji, morajo biti
skladni z veljavnimi predpisi, normativi in standardi. Kvaliteto vgrajenih materialov dokazuje
izvajalec z dostavo ustreznih certifikatov oz. izjav o skladnosti. Dokumente mora izvajalec
dostaviti nadzoru vsaj dva dni pred vgradnjo materiala.
Člen 22:

Pregledi in preizkušanje

Nadzornik pred vgradnjo materila preveri kakovost na podlagi dostavljenih certifikatov iz točke 40.2.
Samo preizkušanje v laboratorijih pa je potrebno opraviti predhodno za vse materiale, za katere ni bil
izdan certifikat. Organizacija in stroški teh preizkusov gredo v breme izvajalca in nikoli naročnika.
Člen 23:

Splošne določbe za plačila

23.1 Plačila se opravijo v evrih.
23.2 Naročnik bo začasne situacije plačeval v roku 30 dni od potrditve situacije s strani nadzornika.
Nadzornik je dolžan pregledati situacijo v roku 5 dni od dostave s strani naročnika, izvajalec je
naročniku dolžan dostaviti mesečno situacijo (6 izvodov) do 3. dne v tekočem mesecu za delo
opravljeno v predhodnem mesecu. Gradbena knjiga mora biti pregledana in potrjena do 27.
dne v takočem mesecu. Končni obračun in primopredaja del se izvede v 30 dneh od pisnega
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obvestila izvajalca o dokončanju vseh del oz. v 15 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Za
izvedena dela se končna situacija plača v roku 30 dni od potrditve situacije. Situacija se potrdi
na dan izvedbe končnega obračuna in primopredaje del.
Člen 24:

Zadržani znesek

24.1 Pri vsaki mesečni situaciji se zadrži za plačilo 10% vrednosti sitaucije, ki se ga poravna na dan
izvedbe končnega obračuna.
Člen 25:

Meritve

25.1 Mesečne situacije se izstavljajo na podlagi s strani nadzora potrjenih količin v gradbeni knjigi.
Do potrjenih količin pa se pride z izvedbo meritve izvedenih del na kraju samem s strani
nadzora in s strani izvajalca del.
Člen 26:

Končni obračun

26.1 Končni obračun se opravi po kvalitativnem pregledu objekta. Osnutek končnega obračuna se
predloži najpozneje do dneva dane vloge za izvedbo tehničnega pregleda. Primopredaja
objekta se opravi po uspešno zaključenem kvalitativnem pregledu objekta, po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu, potrjenem predlogu končnega obračuna ter predaji
dokumentacije skladno z osnovno pogodbo
26.2 Nadzornik pregleda, popravi in podpiše končni obračun v 30 dneh od prejema oz. v 15 dneh po
pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Člen 27:

Zamude pri plačilih

27.1 Ne glede na člen 53.1. Splošnih pogojev, lahko izvajalec zaračuna zamudne obresti v primeru
zamude plačila, ki je večja od dveh mesecev od roka določenega v členu 44.3. Izjema so
zamudne obresti, ki bi tako izračunane znašale manj ali enako kot 200 EUR, ki bodo izplačane
izvajalcu samo po prejemu zahtevka v roku dveh mesecev po prejemu zamujenega plačila.
Člen 28:

Odprava pomanjkljivosti in napak

Pred dnevom vložitve vloge za izpeljavo tehničnega pregleda bo izveden kvaliteten pregled.
Izvajalec je dolžan odpraviti pomanjkljivost iz zapisnika o kvalitetnem pregledu v roku 10 dni oz.
pred vložitvijo vloge za tehnični pregled. Morebitne pripombe, ki bodo izhajale iz zapisnika o
tehničnem pregledu pa je dolžan izvajalec odpraviti v roku 15 dni oz. pred dnevom izpeljave
primopredaje in končnega obračuna objekta.
Člen 29:

Reševanje sporov
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V primeru kakršnih koli sporov, ki izhajajo iz te pogodbe ali se nanašajo nanjo in ki jih ni mogoče
drugače rešiti, so izključno pristojna sodišča po sedežu naročnika, ki delujejo v skladu z nacionalno
zakonodajo naročnika.
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