VZOREC POGODBE
MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki jo zastopa:
župan mag. Gregor Macedoni
matična številka:
5883288
ID za DDV:
SI48768111
(v nadaljevanju:
naročnik)
in
__________________________________________________________,
ki ga zastopa:
____________________________
matična številka:
____________________________
ID za DDV:
____________________________
(v nadaljevanju:
izvajalec)
skleneta naslednji
POGODBA O IZVAJANJU STORITEV VAROVANJA ZA
MESTNO OBČINO NOVO MESTO DO IZBIRE NOVEGA IZVAJALCA
OZ. NAJVEČ ZA OBDOBJE ŠTIRIH MESECEV
Uvodne določbe
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
1. je naročnik skladno z 2. odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je
nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z
dne 7. 3. 2017, na podlagi katerega je dne 19. 7. 2017 pozval zainteresirane
ponudnike, da oddajo svojo ponudbo;
2. je naročnik za izvedbo naročila izbral izvajalca z najnižjo ponudbeno ceno;
3. je izvajalec skupaj s ponudbo priložil izpolnjeno Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih
oseb v lastništvu ponudnika, naročnik pa nato preveril, da v lastništvu izvajalca ni
subjektov, glede katerih velja omejitev poslovanja z naročnikom v skladu z določbami
veljavnega zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije;
4. so finančna sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti v letu 2017 predvidena v
Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (Dolenjski uradni list, št.
15/15 s sprem.), in sicer na proračunski postavki 01013301 (Materialni stroški), konto
402002 (Storitve varovanja zgradb in prostorov);
5. ima izvajalec licenco za opravljanje naslednjih oblik dejavnosti zasebnega varovanja:
- varovanje ljudi in premoženja (podeljena z Odločbo Ministrstva za notranje
zadeve RS št. ………….. z dne ... ... ….);
- upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (podeljena z Odločbo Ministrstva
za notranje zadeve RS št. ………….. z dne ... ... ….) oz. lasten ali s pogodbo
št. …………. z dne … … …. zagotovljen varnostno-nadzorni center;
- načrtovanje sistemov tehničnega varovanja (podeljena z Odločbo Ministrstva
za notranje zadeve RS št. ………….. z dne ... ... ….);
- izvajanje sistemov tehničnega varovanja (podeljena z Odločbo Ministrstva za
notranje zadeve RS št. ………….. z dne ... ... ….);
6. je v interesu obeh pogodbenih strank, da skleneta to pogodbo.
Predmet pogodbe
2. člen
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(1) Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema opravljanje storitev varovanja ljudi
in premoženja za potrebe naročnika, in sicer z varnostniki in sistemi za tehnično varovanje in
s preverjanjem oziroma dopuščanjem vstopov ter izstopov posameznikov v varovane
prostore. Storitve, ki so predmet te pogodbe, obsegajo:
- varovanje ljudi in premoženja s sistemi za tehnično varovanje in mehanskimi
napravami, servis ter vzdrževanje obstoječih protivlomnih sistemov in
videonadzornih naprav (v nadaljevanju: varovanje s sistemi za tehnično
varovanje);
- varovanje ljudi in premoženja z varnostniki, ki opravljajo varnostnoreceptorske storitve (v nadaljevanju: varnostno-receptorske storitve).
(2) Izvajalec se zavezuje, da bo storitve, ki so predmet te pogodbe, izvedel skladno s
Tehničnimi specifikacijami (Priloga 1) ter ponudbenim predračunom, št. ……………… z dne
… … …. (Priloga 2), ki sta kot prilogi sestavni del te pogodbe.
Obseg in vrsta pogodbenih storitev
3. člen
(1) Varovanje s sistemi za tehnično varovanje obsega predvsem:
- izvajanje storitev nadzora delovanja sistemov za tehnično varovanje v
varovanih objektih;
- izdelava varnostnega načrta skladno z zakonom in drugimi predpisi za vsak
varovani objekt posebej;
- prenos alarmnega signala na varnostno-nadzorni center in izvajanje
intervencij;
- stalna pripravljenost varnostnika oz. mobilne ekipe za takojšnjo intervencijo ob
sprejemu signala alarma, varovanje z obhodi varnostnikov na lokacijah in na
način, dogovorjen s to pogodbo;
- izredni servis protivlomnih ter videonadzornih sistemov in naprav.
(2) Varnostno-receptorske storitve, ki jih opravljajo varnostniki-receptorji izvajalca obsegajo
predvsem:
- varovanje območja, zgradbe in prostorov z opravljanjem varnostnoreceptorskih nalog na vhodu/izhodu, obhodi na širšem območju,
odklepanje/zaklepanje vhodov, pregled celotnega varovanega območja;
- izdelava ocene tveganja in varnostnega načrta skladno z zakonom in drugimi
predpisi za vsak objekt posebej;
- sprejemanje, usmerjanje in po potrebi spremljanje obiskovalcev ter vodenje
evidence obiskovalcev;
- sprejemanje in usmerjanje telefonskih klicev preko hišne centrale in druge
naloge po sprotnem dogovoru;
- kontrola vstopa/izstopa v objekt in spremljanje posnetkov videonadzornih
naprav;
- izvajanje obhodov in opazovanje varovanega objekta v skladu z načrtom
obhodov;
- izvajanje prvih nujnih ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega
varnostnega pojava (obveščanje policije ter odgovorne osebe naročnika);
- gašenje začetih požarov in obveščanje gasilcev;
- opravljanje preventivnih pregledov varovanega objekta in okolice;
- nadzor nad delovanjem sistema tehničnega varovanja in ažurni odzivi na
okvare;
- pregledi interventnih odzivov na alarmne situacije;
- organiziranje intervencije v primeru sprožitve alarmnega signala oziroma
izrednega dogodka;
- sprotno obveščanje predstavnika naročnika o vseh opaženih napakah,
okvarah ali drugih posebnostih v varovanih objektih.
(3) Natančnejša opredelitev obsega in vrste pogodbenih del je navedena v tehnični
specifikaciji, ki je priloga k tej pogodbi in njen sestavni del (Priloga 1).
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Varovanje s sistemi za tehnično varovanje
4. člen
(1) Izvajalec se zavezuje, da bo s sistemi za tehnično varovanje izvajal varovanje ljudi, ki se
nahajajo na varovanem območju po tej pogodbi, kot tudi premičnega in nepremičnega
premoženja naročnika pred uničenjem, tatvinami in drugimi škodljivimi vplivi.
(2) Vrste obstoječih sistemov za tehnično varovanje, s katerimi se zagotavlja varovanje ljudi
in premoženja po tem pogodbi, so:
- alarmna centrala: Digiplex EVO48 in Ademco 4110,
- videonadzorne kamere: MOBOTIX AG.
(3) Lokaciji za prenos protivlomnega alarmnega signala sta:
a) Mestna občina Novo mesto, rotovž (Glavni trg 7, Novo mesto) in
b) Narodni dom (Sokolska ulica 3, Novo mesto).
(4) Lokaciji za izvajanje videonadzora sta:
a) Mestna občina Novo mesto, rotovž (Glavni trg 7, Novo mesto) in
b) Mestna občina Novo mesto, občinska uprava (Seidlova cesta 1, Novo mesto).
(5) Izvajalec je dolžan na lokacijah za prenos protivlomnega alarmnega signala, navedenih v
tretjem odstavku tega člena, zagotavljati intervencijo 24-ur dnevno.
(6) Izvajalec je dolžan zagotavljati servisiranje sistemov za tehnično varovanje (protivlomnih
in videonadzornih naprav) na vseh navedenih lokacijah, kadar je to potrebno.
(7) Izvajalec je dolžan pri dostopu do videonadzornega sistema in vpogledu v vsebino
videoposnetkov dosledno ravnati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Varnostno-receptorske storitve – manj zahtevni objekti
5. člen
(1) Izvajalec se zavezuje, da bo z varnostniki, kot sledi, izvajal varovanje ljudi, ki se nahajajo
na varovanem območju, skladno s to pogodbo, kot tudi varovanje premičnega in
nepremičnega premoženja naročnika pred uničenjem, tatvinami in drugimi škodljivimi vplivi
na naslednjih lokacijah:
a) Mestna občina Novo mesto, občinska uprava (Seidlova cesta 1, Novo mesto):
Varnostnik-receptor (1 oseba) z delovno obveznostjo:
- ob ponedeljkih in torkih od 7:00 do 15:00,
- ob sredah od 7:00 do 17:00,
- ob četrtkih in petkih od 7:00 do 14:00.
b) Mestna občina Novo mesto, rotovž (Glavni trg 7, Novo mesto):
Varnostnik-receptor (1 oseba) z delovno obveznostjo:
- ob ponedeljkih in torkih od 7:00 do 15:30,
- ob sredah od 7:00 do 17:30,
- ob četrtkih in petkih od 7:00 do 14:30.
Varnostnik-receptor ima še dodatno mesečno delovno obveznost v času poteka sej
občinskega sveta (predvidoma 5 ur mesečno) ter dodatne delovne obveznosti,
povezane s protokolarnimi in drugimi dogodki, ki potekajo v navedenem objektu izven
poslovnega delovnega časa naročnika (lahko tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih)
po predhodnem naročilu naročnika.
(2) Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti vseh potreb po dodatnem opravljanju varnostno-receptorskih storitev, zato bo
dodatne tovrstne storitve časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe.
(3) Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo naročnik v primeru, ko bo potreboval dodatno
varnostno-receptorsko storitev, to naročil izvajalcu po ceni in pod pogoji, določenimi s to
pogodbo.
(4) Izvajalec zagotavlja izven ur, določenih za varnostno-receptorske storitve iz 1.b točke
tega člena, varovanje s sistemi za tehnično varovanje, pri čemer je dolžan ob sobotah,
nedeljah in dela prostih dnevih zagotoviti 24-urno varovanje s sistemi za tehnično varovanje,
torej od 00:00 do 24:00.
Sprememba obsega storitev, ki so predmet pogodbe
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6. člen
(1) Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko naročnik glede na dejanske potrebe zahteva
zmanjšanje ali povečanje števila varnostnikov-receptorjev na posamezni lokaciji.
(2) V primeru spremembe obsega storitev, ki so predmet te pogodbe (zmanjšanje ali
povečanje), morata stranki to pisno ugotoviti in dogovoriti z dodatkom k tej pogodbi ter
sporazumno določiti nov obseg storitev. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec
izvedel storitve po enaki ceni na enoto, kot je določeno s to pogodbo, oziroma da se bo v
primeru zmanjšanja obsega storitev, ki so predmet te pogodbe, ustrezno znižala tudi skupna
vrednost, dogovorjena s to pogodbo. Naročnik mora napovedati spremembe obsega storitev
najpozneje 14 dni pred izvršitvijo zahtevane spremembe.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko naročnik v primeru spremenjenih potreb
glede števila varnostnikov-receptorjev oziroma obsega varnostno-receptorskih storitev od
izvajalca zahteva, da mu le-ta zagotovi spremenjeno število varnostnikov oziroma
spremenjen obseg varnostno-receptorskih storitev. Rok, v katerem je izvajalec dolžan to
zagotoviti, sporazumno določita pogodbeni stranki. Pogodbeni stranki se še dogovorita, da
bo izvajalec opravljene storitve po tem členu zaračunal po enaki ceni na enoto, določeni s to
pogodbo.
(4) Naročnik v primeru zmanjšanja dejanskih potreb po storitvah, ki so predmet te pogodbe,
ne nosi odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja predvidenega obsega storitev s to
pogodbo.
Cena pogodbenih storitev in način plačila
7. člen
(1) Pogodbeni stranki se dogovorita, da je cena posamezne storitve/enoto fiksna za celotno
trajanje te pogodbe. V pogodbeni vrednosti so vključeni vsi stroški, ki izhajajo iz sklenjenega
pogodbenega razmerja.
(2) Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bo obračun za izvedene storitve izvajal na osnovi
dejansko izvedenih in izkazanih mesečnih količin na osnovi ponudbene cene/enoto.
(3) Pogodbeni stranki dogovorita vrednosti za storitve varovanja, ki so predmet te pogodbe,
kot sledi:
a) Cena varovanja s sistemi za tehnično varovanje
Cena varovanja s sistemi za tehnično varovanje je določena po sistemu »cena na
enoto mere« za naslednje storitve:
- prenos alarma - rotovž (Glavni trg 7, Novo mesto): cena za prenos alarma za
objekt/mesec ……… EUR; DDV ……… EUR; cena z DDV: ……… EUR
- prenos alarma – Narodni dom (Sokolska ulica 3, Novo mesto): cena za prenos
alarma za objekt/mesec ……… EUR; DDV ……… EUR; cena z DDV: ………
EUR
- intervencija (z vključeno kilometrino): cena/intervencijo ……… EUR; DDV
……… EUR; cena z DDV: ……… EUR
- servisna ura (z vključeno kilometrino): cena/uro ……… EUR; DDV ………
EUR; cena z DDV: ……… EUR
- vklop/izklop alarma (z vključeno kilometrino): cena/vklop oz. izklop alarma
……… EUR; DDV ……… EUR; cena z DDV: ……… EUR
b) Cena varnostno-receptorskih storitev – manj zahtevni objekti
Cena varnostno-receptorskih storitev za manj zahtevne objekte iz te pogodbe je
določena po sistemu »cena na enoto mere/uro« in poleg redne delovne obveznosti iz
1.a in 1.b točke 5. člena te pogodbe vključuje tudi:
- pribitek, povezan z nočnim delom ali delom na soboto, nedeljo ali praznik;
- režijski pribitek,
- kilometrino,
- stroške zavarovanja delavcev,
- obhode po potrebi.
Cena varnostno-receptorskih storitev za manj zahtevne objekte:
cena/uro ……… EUR; DDV ……… EUR; cena z DDV: ……… EUR
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Nadurno delo varnostnika-receptorja izven redne delovne obveznosti se obračuna na
podlagi dejansko opravljenega dela, ki ga izvajalec vsakokrat izkaže s poročilom o
opravljenem nadurnem delu.
8. člen
(1) Skupna predvidena vrednost vseh storitev, ki so predmet te pogodbe, za celotno obdobje
trajanja pogodbe znaša po predračunu izvajalca, št......... z dne … … ….;
…………… EUR brez DDV oziroma …………… EUR z DDV (z besedo
……………………………………………………… evrov in …/100).
(2) Skupna vrednost vseh storitev, ki bodo predmet te pogodbe za celotno obdobje trajanja
pogodbe, ne bo presegla z veljavnim proračunom zagotovljenih sredstev naročnika.
(3) Vse cene, določene v prejšnjem členu, so fiksne in nespremenljive za celotno trajanje
pogodbe.
9. člen
(1) Izvajalec bo e-račune naročniku izstavljal mesečno, in sicer do 5. dne v tekočem mesecu
za pretekli mesec. Iz skupnega računa mora biti razvidna specifikacija opravljenih storitev po
posameznih lokacijah, vsakokratnemu računu pa je potrebno priložiti poročilo o opravljenih
dodatnih storitvah in nadurnem delu izven redne delovne obveznosti na lokacijah, kjer je bila
storitev opravljena.
(2) Naročnik se obvezuje, da bo vsakokratnemu prejetemu računu ugovarjal v roku osem (8)
dni od dneva njihovega prejema, sicer se šteje, da se naročnik z njim strinja in ga bo v celoti
poravnal. V primeru, da naročnik ne potrdi celotnega računa, je izvajalec dolžan v roku treh
(3) dni od prejema naročnikovega ugovora na izstavljeni račun, izstaviti dobropis in ustrezno
knjigovodsko listino, na podlagi česar bo naročnik lahko plačal nesporni del računa.
(3) Izvajalec je dolžan račun posredovati naročniku izključno v obliki e-računa skladno z
veljavnimi predpisi.
(4) Naročnik bo prejete račune poravnaval 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega eračuna na izvajalčev transakcijski račun SI56 ……………………………………, odprt pri
………………………………. Če zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ko se po zakonu ne
dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.
Prepoved prenosa terjatev
10. člen
(1) Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita,
da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih
bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka k pogodbi. Prepoved prenosa
bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z
odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.
(2) Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega
odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala,
pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika
nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo začasne ali
končne situacije, čemur naročniku v roku ni ugovarjal.
Obveznosti pogodbenih strank
11. člen
(1) Storitve, ki so predmet te pogodbe, opravlja izvajalec v skladu z veljavnimi zakoni in
drugimi predpisi, normativi in standardi ter pravili stroke, ki urejajo področje, ki je predmet te
pogodbe, ter v skladu z navodili naročnika in s tehničnimi specifikacijami, ki so priloga tej
pogodbi.
(2) Izvajalec je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali
onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo storitev.
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12. člen
(1) Izvajalec je dolžan za storitve varovanja ljudi in premoženja s sistemi za tehnično
varovanje ter z varnostniki, ki opravljajo varnostno-receptorske storitve, ki so predmet te
pogodbe, pred pričetkom izvajanja storitev v sodelovanju z naročnikom izdelati načrt
varovanja z oceno tveganja za vsako lokacijo posebej. Načrt varovanja z oceno tveganja
morajo pred pričetkom izvajanja pogodbenih storitev potrditi in podpisati pooblaščeni
predstavniki pogodbenih strank.
(2) Načrt varovanja z oceno tveganja mora obsegati:
- podatke o naročniku in izvajalcu,
- opredelitev območja, lokacij in objektov varovanja,
- predmet varovanja,
- podatke o varnostni tehnični opremi oziroma tehnični opis sistemov za
tehnično varovanje (opreme in naprav) z navodili za ravnanje,
- naloge in pristojnosti izvajalca,
- delovna mesta ter časovni razpored dela varnostnikov-receptorjev oziroma
varnostnega osebja,
- način izvajanja postopkov in ukrepov,
- razloge za zamenjavo varnostnega osebja,
- sistem zvez in komuniciranja,
- odzivanje na alarmna sporočila,
- reševanje izrednih varnostnih dogodkov,
- odgovornosti izvajalca,
- poročanje o delu,
- način sodelovanja s policijo, gasilsko službo, enotami in službami Civilne
zaščite,
- nadzor nad izvajanjem varnostne službe,
- navedbo predstavnikov pogodbenih strank oziroma drugih oseb, ki bodo
zagotavljali usklajeno izvajanje varnostnih ukrepov ter
- druge sestavine in priloge, ki jih določajo predpisi, ki urejajo varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito in reševanje, varstvo pred požari,
varnost in zdravje pri delu, varstvo osebnih podatkov in druga področja
varnosti oziroma ki so pomembni za ustrezno izvajanje storitev, ki so predmet
te pogodbe.
13. člen
(1) Izvajalec se obvezuje, da bo vse pogodbene storitve opravljal strokovno, kakovostno in
odgovorno v skladu Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list, št. 17/11) in Pravilnikom o
izvajanju Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 100/11), drugimi predpisi, ki
urejajo varovanje oseb in premoženja, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list, št.
94/07 – ZVOP-1), Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12),
Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15), veljavnimi
akti naročnika in varnostnimi načrti, ki jih je dolžan pripraviti, kot je določeno v tej pogodbi, in
jih predložiti pooblaščenemu predstavniku naročnika v roku 30 dni po sklenitvi te pogodbe.
(2) Izvajalec je dolžan:
- pri opravljanju nalog varovanja izvajati ukrepe v skladu z zakonom in
veljavnimi akti naročnika ter obračunavati dodatke na delo od veljavne
minimalne plače,
- za vsako spremembo pri izvajanju storitev, ki so predmet te pogodbe,
predhodno zahtevati soglasje naročnika,
- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju storitev, ki so predmet te
pogodbe,
- ščititi interese naročnika v skladu z veljavno zakonodajo,
- varovati vse interne in zaupne podatke naročnika v skladu z veljavno
zakonodajo,
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-

-

na zahtevo naročnika izvršiti zamenjavo varnostnika oziroma drugega
varnostnega osebja,
intervencijo opraviti v najkrajšem možnem času,
v primeru nepravilnosti v objektu (vlom, požar, druge oblike škode) takoj
obvestiti ustrezne službe in pooblaščenega predstavnika naročnika,
na posebno zahtevo oz. z odobritvijo naročnika opravljati vsa popravila in
vzdrževanja na napravah in sistemih za tehnično varovanje ter poskrbeti za
njihovo brezhibno delovanje,
zagotoviti dosegljivost varnostnikov-receptorjev pri izvajanju obhodov
varovanega območja manj zahtevnih objektov.
14. člen

(1) Izvajalec je dolžan naročniku ob sklenitvi te pogodbe naročniku dostaviti poimenski
seznam varnostnega osebja, ki bo za izvajalca izvajalo storitve varovanja po tej pogodbi, s
priloženimi fotokopijami službenih izkaznic, ki morajo biti veljavne ves čas trajanja te
pogodbe.
(2) V primeru zamenjave oseb je izvajalec dolžan o zamenjavi predhodno obvestiti naročnika
ter mu za te osebe pravočasno dostaviti vsa potrebna dokazila, ki so zahtevana za varnostno
osebje v skladu s predpisi in ki jih za varnostno osebje zahteva naročnik na podlagi te
pogodbe, ter pridobiti soglasje naročnika za zamenjavo.
(3) V primeru nadomeščanja oseb (izredni nenačrtovani dogodki) je izvajalec dolžan
naročniku v potrditev dostaviti seznam oseb, ki so usposobljene za zamenjave v izrednih
nenačrtovanih dogodkih. O nadomeščanju izvajalec nemudoma obvesti pooblaščenega
predstavnika naročnika, kjer se opravlja nadomeščanje. Za te osebe je dolžan izvajalec
naročniku dostaviti vsa potrebna dokazila, ki so zahtevana za varnostno osebje v skladu s
predpisi in ki jih za varnostno osebje zahteva naročnik na podlagi te pogodbe.
(4) Izvajalec se zavezuje, da bo varnostno osebje, ki opravlja varnostno-receptorske storitve,
določene s to pogodbo, izpolnjevalo ves čas trajanja pogodbe vse z zakonom in drugimi
predpisi določene pogoje za opravljanje dejavnosti varovanja.
15. člen
(1) Naročnik se obvezuje, da bo:
- pred začetkom izvajanja storitev varovanja po tej pogodbi izvajalcu predložil
vse potrebne podatke za izdelavo načrtov varovanja;
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno
in mu v dogovorjenih rokih dal na razpolago vso obvezno dokumentacijo in
informacije, ki jih potrebuje za izvedbo storitev po tej pogodbi;
- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih storitev in po potrebi potrjeval
predlagane spremembe;
- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;
- zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;
- tekoče potrjeval predložene dokumente in plačeval naročene storitve v
dogovorjenih rokih;
- izvajalcu zagotovil ustrezne delovne pogoje;
- izvajalca obveščal o morebitnih spremembah v zvezi s pooblaščenimi
predstavniki pogodbenih strank,
- izvajalcu sporočil vsako spremembo v prostorih s sistemi tehničnega
varovanja, ki bi lahko vplivala na posamezen načrt varovanja z oceno
tveganja.
Protikorupcijska klavzula
16. člen
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(1) V primeru, da je pri izvedbi naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri njegovem
izvajanju kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku, funkcionarju, posredniku ali
javnemu uslužbencu naročnika 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 povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, funkcionarju, posredniku ali
javnemu uslužbencu naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku,
posredniku, je ta pogodba nična.
(2) Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz
prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih
organov pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v
skladu s predpisi Republike Slovenije.
Odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti
17. člen
(1) Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki jo povzročijo odgovorne osebe izvajalca in
varnostniki oziroma drugo varnostno osebje, ki neposredno ali posredno opravljajo storitve,
ki so predmet te pogodbe, in sicer za:
- namerno povzročeno škodo,
- škodo, ki nastane zaradi malomarnosti varnostnega osebja,
- škodo, ki nastane zaradi neizpolnjevanja ali nepravilnega izpolnjevanja obveznosti iz
te pogodbe.
(2) Izvajalec se zavezuje ob sklenitvi te pogodbe predložiti kopijo ustrezne zavarovalne
dokumentacije (Priloga 3), ki izkazuje, da je za ves čas trajanja te pogodbe zavarovan pred
odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku varnostnih storitev ali tretji osebi v
zvezi z opravljanjem zasebnega varovanja, za zavarovalno vsoto, določeno z vsakokratno
veljavno zakonodajo na področju zasebnega varovanja.
(3) O nastanku škode je izvajalec dolžan naročnika nemudoma obvestiti. Povzročena škoda
se ugotovi ob skupnem ogledu pooblaščenih predstavnikov strank pogodbe, o čemer se
sestavi zapisnik. Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo v roku 30 dni od dneva, ko
je škoda zapisniško ugotovljena.
18. člen
(1) Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekakovostno izvajanje pogodbenih obveznosti
izvajalca ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odpovedati to pogodbo ali
zahtevati sorazmerno znižanje plačila za tekoči mesec skladno s 23. členom.
(2) Izvajalec ima v primeru odpovedi pogodbe iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za
dotlej kakovostno opravljene storitve, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je
zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje storitev določil
nov izvajalec, in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.
(3) Povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma
prejema pisnega zahtevka naročnika.
Odstop od pogodbe
19. člen
(1) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik kadarkoli s pisnim obvestilom
odstopi od te pogodbe, če:
- oz. ko v postopku javnega naročanja skladno z ZJN-3 izbere novega izvajalca za
izvajanje varovanja;
- izvajalec ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje dejavnosti varovanja, ki je predmet te
pogodbe, določenih v veljavnih predpisih, ki urejajo področje varovanja;
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je proti izvajalcu začet postopek za odvzem licence za dejavnost varovanja, ki je
predmet te pogodbe;
- izvajalec preneha s poslovanjem;
- izvajalec prevzetih obveznosti po tej pogodbi ne izvršuje kakovostno in pravočasno
oziroma kako drugače krši prevzete obveznosti;
- ugotovi, da izvajalec opravlja storitve z varnostniki, ki nimajo ustrezne licence.
(2) Odstop od pogodbe iz prejšnjega odstavka prične veljati naslednji dan od prejema
obvestila o odstopu.
(3) Naročnik v primeru odstopa od te pogodbe zadrži vsa nadaljnja izplačila. Že izvršene
storitve s strani izvajalca, ki so izvedene skladno z določili te pogodbe, se ob njenem
prenehanju obračunajo po ceni, dogovorjeni s to pogodbo.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena naročnik takoj odstopi od te pogodbe,
če ugotovi, da je izvajalec huje kršil obveznosti, prevzete na podlagi te pogodbe, zlasti če je
izvajalec delo opravljal z varnostnikom brez licence oziroma z nepravilno licenco, če je bil
varnostnik na delovnem mestu vinjen, če je prišlo do odtujevanje lastnine naročnika in
podobno.
(5) Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitve delovne, okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca pogodbe o izvedbi naročila ali njegovega podizvajalca.
-

Nadzor nad izvajanjem pogodbe
20. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem pogodbe izvajata skrbnika pogodbe s strani naročnika in
izvajalca. Ob ugotovitvi kršitve oz. kršitev skrbnik pogodbe s strani naročnika pripravi pisno
obvestilo (lahko tudi po e-pošti), ki ga posreduje skrbniku pogodbe na strani izvajalca.
(2) Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je ………………………………., tel. št.
……………………………., e-naslov: ……………………………….
(3) Skrbnik te pogodbe na strani izvajalca je ………………………………., tel. št.
……………………………., e-naslov: ……………………………….
(4) Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja skrbnika te pogodbe s pisnim obvestilom (lahko
tudi po e-pošti) drugi stranki.
Pogodbena kazen
21. člen
(1) Naročnik lahko od izvajalca zahteva plačilo pogodbene kazni v določenem odstotku od
zneska mesečnega računa brez DDV, v katerem je kršitev nastala, in sicer:
- za nespoštovanje določil 3. člena pogodbe pogodbeno kazen v višini 10 %;
- za neprihod varnostnika na objekt oziroma s strani naročnika neodobreno zapustitev
objekta pogodbeno kazen v višini 10 %;
- za nespoštovanje določil 11. člena pogodbe pogodbeno kazen v višini 10 %;
- za nespoštovanje 1. alineje drugega odstavka 13. člena te pogodbe pogodbeno
kazen v višini 10 %;
- za nespoštovanje določil prvega odstavka 60. člena ter prvega in drugega odstavka
61. člena Zakona o zasebnem varovanju pa pogodbeno kazen v višini 10 %.
(2) Pogodbena kazen se obračuna po nastanku zamude v računu, in sicer kot znižanje
realizacije v dogovorjenem odstotku. V računu mora biti pogodbena kazen posebej
prikazana.
(3) Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima
naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali
nestrokovno izvedenih storitev.
(4) V primeru zaračunane pogodbene kazni iz tega člena si naročnik pridrži pravico
takojšnjega odstopa od te pogodbe.
Trajanje pogodbe
22. člen
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To pogodbo naročnik in izvajalec sklepata za obdobje od 5. 8. 2017 do izbire novega
izvajalca v postopku javnega naročanja s strani naročnika oz. največ za obdobje štirih
mesecev.
Spremembe pogodbe
23. člen
Spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi in v
skladu z veljavno zakonodajo.
Reševanje sporov
24. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče,
bo o sporih odločalo pristojno sodišče.
Končne določbe
25. člen
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati 5. 8. 2017.
26. člen
(1) Ta pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme tri (3),
izvajalec pa dva (2).
(2) Priloge so:
1. Tehnične specifikacije,
2. Ponudbeni predračun št. ………… z dne …………………,
3. Zavarovalna polica št. ………… z dne …………………,
4. Pogodba o zagotovitvi varnostno-nadzornega centra št. ………… z dne
…………………, (v primeru, če izvajalec nima licence za upravljanje z varnostnonadzornim centrom, podeljene z Odločbo Ministrstva za notranje zadeve RS).
Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Izvajalec:

Naročnik:
Mestna občina Novo mesto

mag. Gregor Macedoni
župan
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