MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa župan
Gregor MACEDONI,
matična številka: 5883288000,
davčna številka: SI 48768111
(v nadaljevanju: naročnik)
in
___________________________________________________________________, ki ga
zastopa direktor __________________
Matična številka: __________________
Davčna številka: __________________
Transakcijski račun: __________________________
(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta
POGODBO O IZDELAVI IDEJNE ZASNOVE
ZA PROJEKT »________________________«
UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec, na osnovi zbiranja ponudb
naročnika, izbran kot najugodnejši ponudnik, s ponudbo št. ___________ z dne _________,
ki je del te pogodbe.
Naročnik je lastnik zemljišč parc. št. _________________________ k.o. __________ na
katerem je predvidena dograditev.
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je izdelava strategije opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno
infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
Izvajalec bo pri izdelavi upošteval Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Ur.l. RS, št. 98/15 in 76/17), osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode, ter tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju
Mestne občine Novo mesto.
Strategija mora biti izdelana z oceno vrednosti, razdeljeno po aglomeracijah, ki bo naročniku
služila kot podlaga za pripravo investicijske in projektne dokumentacije.

OBSEG DEL
3. člen
Izvajalec bo, za doseg namena iz prejšnjega člena te pogodbe, izdelal naročeno
dokumentacijo v skladu s projektno nalogo »Strategija opremljanja Mestne občine Novo mesto
s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode«, ki je priloga
razpisne dokumentacije.
Izvajalec bo projektno dokumentacijo, izdelano skladno s to pogodbo, oddal naročniku v štirih
tiskanih izvodih ter v elektronski verziji na CD-ju v DWG, PDF, DOC ter XLS formatu, tehnične
zapise tudi v Wordovi obliki.
Izvajalec jamči, da izvedeno delo ne bo obremenjeno z avtorskimi pravicami tretjih oseb.
Izvajalec mora izdelano strategijo zagovarjati na seji občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto.
ROK IZVEDBE
4. člen
Izvajalec se zavezuje z deli pričeti takoj po pričetku veljavnosti te pogodbe.
Rok za oddajo naročene dokumentacije je 90 dni od podpisa pogodbe.
POGODBENA CENA
5. člen
Pogodbena cena vsebuje poleg del v 3 členu te pogodbe še:
- štiri tiskane izvode projektne dokumentacije, korekturne popravke na podane pripombe in
1 x digitalni izvod celotne dokumentacije v dwg, pdf, doc, xls,
-

vse stroške izvajalca, potrebne za izdelavo projekta, skladno s predpisi in pravili stroke,
vključno s potnimi stroški, stroški za pridobitev dovoljenj ali soglasij in projektnih pogojev,
taksami ali drugimi morebitnimi stroški za izdelavo in predajo dokumentacije,

-

vsa tolmačenja in usklajevanja, ki izhajajo iz nejasnih, nepopolnih ali neusklajenih rešitev,
je izvajalec dolžan izvesti na poziv naročnika,

-

vsako morebitno potrebno spremembo izdelane dokumentacije zaradi napak in
pomanjkljivosti ali neizvedljivosti.
6. člen

Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva in znaša:
-

_______________ brez DDV
_______________ z 22% DDV

Naročnik bo svojo obveznost plačal 30. dan po prejemu pravilno izdanega e-računa, s
priloženim dokazilom o predaji dokumentacije, na račun izvajalca št. ___________________
odprt pri ______________.

Izvajalec izda za izvedena in prevzeta dela en račun v višini, ki je določena v 6. členu te
pogodbe.
Naročnik je dolžan izstavljeni račun s strani izvajalca v roku 8 dni po prejemu potrditi oziroma
zavrniti. Če naročnik v roku 8 dni računa ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje,
da je račun potrjen.
Izvajalec je dolžan v roku 5 dni od zavrnitve računa ali njegovega dela naročniku izstaviti
dobropis in mu tako zagotoviti ustrezno knjigovodsko listino za izvršitev plačila nespornega
dela računa.
Naročnik ima sredstva zagotovljena na postavki 11049006 Druge naloge komunalnega
gospodarstva, konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.
7. člen
S prejemom plačila obveznosti po tej pogodbi se na naročnika v celoti prenesejo vse
materialne avtorske pravice na projektu in projektni dokumentaciji, vključno z neomejeno
pravico do reproduciranja, uporabe, predelave oz. spreminjanja projekta in dokumentacije za
uporabo na tem projektu, moralne pa ostanejo avtorju.
PREVZEM DOKUMENTACIJE
8. člen
Šteje se, da je naročnik prevzel izveden predmet naročila, ko izvajalcu pisno potrdi, da je
prevzeto delo po tej pogodbi izdelano tako, kot je to dogovorjeno s pogodbo. V primeru, da
ima naročnik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveže napake odpraviti v času
dogovorjenem z naročnikom.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
9. člen
Obveznosti naročnika so:
-

da bo izvajalcu ob podpisu te pogodbe izročil obstoječo projektno dokumentacijo, s
katero razpolaga, potrebno za izvršitev pogodbenih del,
da bo tekoče spremljal in nadziral izdelovanje strategije in potrjeval, po potrebi,
predvidene rešitve.

Naročnik se zaveže, da bo sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrši
pravočasno.
POOBLAŠČENE OSEBE
10. člen
Pooblaščena oseba in skrbnik pogodbe s strani naročnika je Sašo Klemenčič.
Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je ________________.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
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,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- 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, ali posredniku, je nična.
KONČNE DOLOČBE
12. člen
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki skušali reševati sporazumno. V kolikor
sporazum ne bo mogoč, bo o njem odločalo sodišče v Novem mestu.
Pogodba je sklenjena v treh izvodih, od katerih naročnik prejme dva izvoda, izvajalec pa en
izvod pogodbe.

Številka:
Datum:
IZVAJALEC
________________________
Direktor:
___________________

Številka:
Datum:
NAROČNIK
Mestna občina Novo mesto
Župan
Gregor Macedoni

