Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
matična številka:
5883288000,
ID za DDV:
SI48768111,
transakcijski račun:
SI56 0128 5010 0015 234 odprt pri UJP Novo mesto,
ki jo zastopa:
župan, mag. Gregor Macedoni
(v nadaljevanju: naročnik)
in
Naziv izvajalca,
matična številka:
ID za DDV:
transakcijski račun:
ki ga zastopa:
(v nadaljevanju: izvajalec)

,
,
odprt pri

,

sklepata naslednjo

POGODBO, ŠT. __________
»Namestitev brezplačnih dostopnih točk do omrežja WiFi na javnih mestih v
okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – Pobuda WiFi4EU«
I.

UVODNA DOLOČBA
1.

člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
−
je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v
nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila za »Namestitev brezplačnih
dostopnih točk do omrežja WiFi na javnih mestih v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE)
– Pobuda WiFi4EU«, št. objave ______________ z dne _________,
−
je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z Sklepom o oddaji javnega
naročila, št. ____________ z dne ___________ izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za
izvedbo javnega naročila »Namestitev brezplačnih dostopnih točk do omrežja WiFi na javnih mestih
v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – Pobuda WiFi4EU«,
−
da se predmetno javno naročilo financira iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019,
proračunska postavka 2304081041 »Športna infrastruktura", konto 420401.
II.

PREDMET POGODBE
2.

člen

Predmet pogodbe je:
−
dobava in namestitev 15 brezplačnih dostopnih točk do omrežja WiFi (Velodrom, Zaloška cesta 20,
8000 Novo mesto – 8 zunanjih in 1 notranja dostopna točka; Avtobusna postaja Novo mesto,
Topliška cesta 1, 8000 Novo mesto – 2 zunanji in 1 notranja dostopna točka; Mladinski center Oton,
Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto – 1 zunanja in 2 notranji dostopni točki),
−
vzpostavitev prestreznega portala,
−
zagotavljanje delovanja omrežij WiFi4EU v celoti najmanj tri leta od datuma uradnega obvestila
agencije s potrdilom,
−
vnovična konfiguracija omrežja WiFi4EU za povezavo z zavarovanim sistemom avtentikacije in
spremljanja in
−
izpolnitev vseh ostalih nalog in zahteve, ki izhajajo iz »Sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev
v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – WiFi4EU« sklenjenega med naročnikom in
Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA).
»Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) –
WiFi4EU« sklenjen med naročnikom in Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA) je sestavni
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del te pogodbe. Izvajalec mora pri izvedbi naročila upoštevati tudi vsa določila iz »Sporazuma o dodelitvi
nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – WiFi4EU« sklenjenega med
naročnikom in Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA).
Pri izvedbi pogodbenih del mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost pri delu,
ukrepe za čim bolj nemoten potek del, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost
objektov, dela pa v celoti izvesti skladno s tehnično dokumentacijo.
III.

OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
3.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dobavil blago, ki je predmet te pogodbe in izvedel vsa potrebna montažna
dela skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika po javnem naročilu in svojo
ponudbo z dne ___________, na podlagi katere je bil izbran.
4.

člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti dela iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela
izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih stroke in skladno s predpisi in veljavnimi standardi
s področja dela, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika.
5.

člen

Izvajalec nudi splošni garancijski rok za vgrajeno opremo najmanj 3 leta. Za vgrajene naprave in opremo
z daljšim garancijskim rokom veljajo garancijski roki proizvajalcev opreme.
IV.

ROKI IZVEDBE DEL
6.

člen

Za začetek del po tej pogodbi se šteje naslednji dan po podpisu te pogodbe.
Rok za zaključek vseh pogodbenih del je 30 dni po podpisu te pogodbe.
Kot zaključek vseh pogodbenih del se šteje potrjen primopredajni zapisnik s strani naročnika. Prevzem
del bo izveden najkasneje v roku 5 dni po prejemu pisnega obvestila izvajalca, da je končal z deli.
V.

IZVEDBA DEL
7.

člen

Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami pogodbe in veljavnih predpisov
izvrši vsa dela v obsegu, kot je določen v pogodbi in razpisni dokumentaciji, jih dokonča in odpravi
morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje, materiale, opremo in
vse drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in odpravljanju morebitnih
pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.
8.

člen

Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod
demontaže in montaže v okviru te pogodbe.
VI.

VREDNOST POGODBE
9.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe opravil po fiksnih in nespremenljivih
enotnih cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne _____, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe,
upoštevajoč dodatni popust v višini _____ %.
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Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so bila potrjena s strani naročnika,
v rokih in na način, ki ga predpisuje ta pogodba, in sicer:
pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV)
davek na dodano vrednost (DDV) – 22%
Pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) =
(z besedo: ______________________________ EUR __/100 z DDV).

____________ EUR
____________ EUR
____________ EUR

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »ključ v roke«. To pomeni, da se izvajalec zavezuje, da bo
izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo predmeta te pogodbe. Pogodbena
vrednost je fiksna in nespremenljiva ves čas izvedbe po tej pogodbi ter vsebuje vrednost vseh
nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo.
VII.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
10. člen

Ponudbi za dodatna dela mora izvajalec priložiti kalkulativne izračune, na podlagi katerih je bila
formirana cena na enoto. Dodatnih del izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega
soglasja naročnika.
Vse spremembe pogodbe glede dodatnih in nepredvidenih dobav oz. montaž so mogoče le v skladu in
na način, določen v ZJN-3.
VIII.

OBRAČUN DOBAVLJENEGA MATERIALA, OPREME IN IZVEDENIH DEL
11. člen

Izvajalec je dolžan za potrebe izvedbe pogodbenih del dobaviti ves potreben material in vso opremo in
proizvode, kot je določeno s ponudbo, ki je priloga te pogodbe.
Pogodbene cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja investicije, ki je predmet te pogodbe.
Izvajalec ni upravičen do podražitev.
Izvajalec ni upravičen do plačila za katerekoli izboljšave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo
lastno pobudo.
IX.

PLAČILNI POGOJI
12. člen

Plačilo bo izvedeno v obliki predaje bona, kot je to določeno v »Sporazumu o dodelitvi nepovratnih
sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – WiFi4EU« sklenjenim med naročnikom in
Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA).
Predmetno javno naročilo se financira iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2020,
proračunska postavka 2311052059 »Vzpostavitev omrežja WiFi4EU«, konto 420500 »Investicijsko
vzdrževanje in izboljšave«.
X.

POGODBENA KAZEN IN ŠKODA
13. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik
za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5‰ (pet promilov) od vrednosti
pogodbenih del z DDV. Višina zamudne kazni je omejena na 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene
vrednosti naročila z DDV. Naročnik ima pravico pogodbeno kazen uveljavljati pri obračunu del in sme
račun zmanjšati za pogodbeno kazen.
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14. člen
V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene
kazni.
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren in odškoduje naročnika glede vseh
terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe del s strani izvajalca,
njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.
XI.

OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
15. člen

Naročnik se obvezuje:
−
dati izvajalcu na razpolago vso potrebno dokumentacijo, s katero razpolaga,
−
sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko
zadovoljstvo;
−
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv
na izvršitev prevzetih del;
−
dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na izvedbo pogodbenih del.
Izvajalec jamči:
−
da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,
−
da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto dokumentacijo,
−
da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,
−
da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s prejeto
dokumentacijo,
−
da bo izvajal dela v skladu z veljavnimi predpisi ter po pravilih stroke in načelu dobrega gospodarja
in dobre prakse,
−
da bo izvajal dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabil material, ki v najmanjši
meri obremenjuje okolje,
−
da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi,
−
da bo priskrbel ustrezno in zadostno ekipo delavcev,
−
da bo izvajal dela na način in v skladu s predpisi, ki določajo posege v okolje,
−
da bo po končanih delih počistil prostore, ki so bili izpostavljeni vplivu montaže opreme,
−
da bodo vsa dela ustrezala razpisni dokumentaciji ter zahtevam naročnika,
−
da bo izročil dokazila (ateste, certifikate,…) o vgrajeni opremi,
−
da bo naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje,
−
izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del.
XII.

IZROČITEV IN PREVZEM DEL
16. člen

Kot zaključek vseh pogodbenih del se šteje uspešen primopredajni zapisnik brez bistvenih pripomb
naročnika in uporabnika. Prevzem del bo izveden najkasneje v roku 5 dni po prejemu pisnega obvestila
izvajalca, da je končal z deli.
Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela
dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik
dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru
zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih
izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana
z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove
proizvode ali pa, da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.
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Ob primopredaji izvedenih del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z deli, ki so
predmet te pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega.
Izvajalec je dolžan izročiti poleg tehnične dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda tudi vse
garancijske liste za proizvode po tej pogodbi.
XIII.

GARANCIJSKI ROKI
17. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in
kvaliteto vgradnje le-te ter jamstvo za solidnost gradnje v skladu z določili Obligacijskega zakonika.
18. člen
Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in vgrajenih naprav ter opreme, ki začne
teči od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku.
Garancijski rok mora biti razviden tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti ob
dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.
19. člen
V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse
pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet
investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme,
tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te.
V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti
oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno
pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali
izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.
XIV. ODSTOP OD POGODBE IN RAZVEZNI POGOJ
20. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:
−
če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 5 delovnih dni,
−
če izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z
razpisno dokumentacijo ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža
varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objektov ali namerno povzroča škodo na objektu.
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
−
če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,
−
če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih
dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,
−
če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.
Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno,
na podlagi česa se pogodba prekinja.
Če pride do razdrtja te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do
izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.
21. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliščin:
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−

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
−
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
−
plačilom za delo,
−
delovnim časom,
−
počitki,
−
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za
prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj
šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94.
členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena
dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo za storjeno škodo zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru, da škode ob
prekinitvi pogodbe ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV.
XV.

POOBLAŠČENE OSEBE
22. člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika je skrbnik projekta Veno Vranc (veno.vranc@novomesto.si).
Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe in odgovorni vodja projekta s strani
izvajalca je: ______________ (email).
XVI. VARSTVO PRI DELU
23. člen
Izvajalec je dolžan v času investicije upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri
delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.
Izvajalec zagotovi varnost pri delu med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh
potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil
kakršno koli izgubo ali nesrečo, ki je lahko posledica izvajanja del.
Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se
obstoječe konstrukcije in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo. Izvajalec je odgovoren za to, da na
svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno opremo, ki so potrebni za pravilno
izvedbo del.
Za varnost delavcev in ostalih ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega
naslova ne nosi nobene odgovornosti.
Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela razmeram, tako da ne bo povzročal škode na lastnini
naročnika ali lastnini katerihkoli fizičnih ali pravnih oseb.
Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves čas
izvedbe del po tej pogodbi.
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XVII. POSLOVNA SKRIVNOST
24. člen
Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen
podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.
25. člen
Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s
soglasjem naročnika.
XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
26. člen
Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, 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 je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.
XIX. TRAJANJE POGODBE
27. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank.
Ta pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe
in primopredaje del po izvedenem pregledu (brez bistvenih pripomb naročnika in uporabnika).
V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo in če tako odloči naročnik sam, se ustrezno podaljša
tudi konec izvedbe del in predaja objekta. Podaljšanje roka mora biti sklenjeno pisno v obliki aneksa k
tej pogodbi
Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne
napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.
REŠEVANJE SPOROV
28. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v
nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.
Določila te pogodbe se presojajo z uporabo predpisov, ki urejajo področje predmeta te pogodbe, razen
če niso v nasprotju z določiti te pogodbe ali Obligacijskega zakonika.
XX.

DRUGE DOLOČBE
29. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi
pisnega soglasja naročnika.
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30. člen
V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno
odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene
pogodbe.
31. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo
in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.
32. člen
Pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih
prejme 2 (dva) izvoda naročnik in 1 (en) izvod izvajalec.
33. člen
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo:
−
razpisna dokumentacija naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, z vsemi
spremembami in dopolnitvami in pojasnili,
−
»Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) –
WiFi4EU« sklenjen med naročnikom in Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA).
−
vsa druga dokumentacija, ki je podlaga za izvedbo del iz 2. člena te pogodbe,
−
ponudba izvajalca na podlagi katere je bil izvajalec izbran in je priloga te pogodbe,
−
določila Obligacijskega zakonika in ostali predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.
Za namene tolmačenja pogodbe je prioriteta dokumentov po zgornjem vrstnem redu.

Datum:

Datum:
Mestna občina Novo mesto

Izvajalec

mag. Gregor Macedoni
župan

Priloga k pogodbi:
1. ponudba izvajalca
2. »Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) –
WiFi4EU« sklenjen med naročnikom in Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA).
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