VZOREC
Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktor Branko Kumer (v
nadaljevanju naročnik)
Matična številka: 5064678
Davčna številka: SI23369809
Transakcijski račun: 01100-6030704209
Telefon: 02 772 44 11
Fax: 02 776 20 21

ter
______________________________________(v nadaljevanju dobavitelj)
Matična številka:
Davčna številka:
Transakcijski račun:
Telefon:
Fax:
skleneta naslednjo

POGODBO
za dobavo ________________________________
št. __ ____________

PRAVNA PODLAGA
1. člen
Pravna podlaga za sklenitev pogodbe je
• javno naročilo male vrednosti, št. ___________

•

izvajalec je izbran kot najugodnejši ponudnik.

PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik naroči, izbrani dobavitelj pa ___________ na lokaciji naročnika, Šolski centre Ptuj,
Volkmerjeva cesta 19, Ptuj. Količina in obseg naročenega blaga po predračunu je priloga te
pogodbe.

DOBAVNI ROK IN ČAS TRAJANJA POGODBE
3. člen
Dobavitelj se zaveže da bo dobavil naročeno blago najkasneje do __________.
Pogodba med naročnikom in dobaviteljem je sklenjena za čas veljavnosti dogovorjenega
garancijskega roka.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
4. člen
Dobavitelj se zavezuje:
- dobaviti dogovorjeno opremo skladno z zahtevami naročnika in po predračunu, ki je
sestavina te pogodbe
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-

upoštevati in spoštovati zakonodajo s področja varstva pri delu
naročniku predati zahtevano dokumentacijo
naročnika takoj obvestiti in z njim dogovoriti vse morebitne spremembe dogovorjenega
in ponujenega blaga

Naročnik se zavezuje:

-

sodeloval pri iskanju najprimernejših rešitev izvedbe
zagotovil pooblaščeno osebo, s katero se bo dobavitelj dogovarjal

VREDNOST IN NAČIN PLAČILA
5. člen
Naročnik bo izvajalcu na osnovi potrjenega prevzema, kvalitativnega pregleda, predane
dokumentacije in izstavljenega računa poravnal vrednost naročila v 30. dneh po prejemu
računa. Naročnik bo znesek računa nakazal na ponudnikov račun številka
__________________ pri banki__________________.

GARANCIJA ZA OPRAVLJENA DELA IN VSTAVLJEN MATERIAL
6. člen
Dobavitelj zagotavlja naročniku za dobavljeno opremo in opravljeno delo garancijski rok 2
(dveh) let. V garancijskem roku bo dobavitelj odpravil vse napake, ki jih bosta skupaj z
naročnikom odkrila in evidentirala. Odprava tako odkritih in priznanih napak gre v breme
dobavitelja.

VIŠJA SILA

7. člen

Za višjo silo pogodbeni stranki štejeta vse tiste nepredvidene in neizogibne dogodke, ki
preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti in jih za višjo silo priznava tudi sodna praksa.

SKRBNIKI ZA IZVAJANJE TE POGODBE
8. člen
Pooblaščena oseba za izvajanje pogodbe s strani naročnika je _______________,
pooblaščena oseba s strani izvajalca pa __________________________.

OSTALE DOLOČBE

9. člen

V kolikor bi bilo s strani naročnika ugotovljeno, da dobavitelj pogodbene obveznosti ne
izpolnjuje v dogovorjeni kvaliteti, količini in dogovorjenih rokih, lahko naročnik odstopi od te
pogodbe.
V primeru, da dobavitelj:
• ne bi spoštoval dogovorjenih pogodbenih rokov, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi
naročnik;
• ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem
roku, ki mu ga določi naročnik;
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• zamuja z dobavo,
lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan povrniti vso škodo, ki
je pri tem nastala.
KONČNE DOLOČBE
10. člen
V vsem ostalem, kar se pogodbeni stranki nista izrecno dogovorili s to pogodbo, se uporabljajo
obligacijski predpisi, predpisi s področja javnih financ in izvrševanja proračuna RS.
11. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki uredili s pisnim dodatkom k
tej pogodbi.
12. člen
Vse morebitne medsebojne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne
bo mogoče, se dogovorita za pristojnost sodišča na Ptuju.
13. člen
Pogodba je izdelana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po
1 (en) izvod.
14. člen
Pogodba je veljavna s podpisom obeh pogodbeni strank.
Na Ptuju, dne _______________
Šolski center Ptuj
Branko Kumer, uniov.dipl.inž.
direktor

