POGODBA št.: 354-105/2013

Pogodba se sklepa na podlagi javnega razpisa za projektiranje

in izvedbo gradbenih

center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II FAZA, izvedenega po postopku
. na podlagi 1. točke 1. odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju
predhodno

neuspešno

06.09.2012,

številka objave JN9642/2012

2012/5

174-287287,

zaključenem

po predhodno

odprtem

postopku

in Uradnem

neuspešno

del za projekt:

s pogajanji

objavi

(Uradni list RS, št. 12/2013-UPBS),

objavljenem

na Portalu

javnih

listu Evropske unije, dne 11.09.2012,

zaključenem

Regijski

po predhodni

odprtem

postopku

naročil,

po
dne

številka objave

in ponudbe

izvajalca št.

R12-009-2013, z dne 21.06.2013 po postopku s pogajanji po predhodni objavi na podlagi 1. točke 1.
odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPBS) ter naročnikove
Odločitve o oddaji ni:lmčila št. 430-22/2013, z dne 05.07.2013
Projekt:

REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI DOLENJSKE -II

FAZA

Pogodbo sklepata:
Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1
SI - 8000 Novo mesto
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA (ID ZA DDV):
MATiČNA ŠTEVILKA:

5148768111

TRANSAKCIJSKI RAČUN:

51560128 5010 0015 234

KI JO ZASTOPA G.

Alojzij Muhič, župan

v nadaljevanju

5883288000

»naročnik«

in

vodilni

partner

HELECTOR S.A.
25 ERMOU STR.
14564 NEA KIFISIA
GRČIJA

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA (ID ZA DDV):

094003954

MATiČNA ŠTEVILKA:

72529 (EBEA Zbornica)

TRANSAKCIJSKI RAČUN:

GR02 0140 1350 1350 0232 005614

KI GA ZASTOPA G.

BOBOLAS LEONIDAS

ter
partner
RIKO, industrijski,
Bizjanova 2

gradbeni

inženiring

in leasing d.o.o.

1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Pogodba

,

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA (ID ZA DDV):

SI48222917

MATiČNA ŠTEVILKA:

5909368000

TRANSAKCIJSKI RAČUN:
KI GA ZASTOPA G.

03100-1012458746
JANEZ ŠKRABEC

v nadaljevanju

odprt pri SKB

»izvajalec«.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo,
ceno izvedel naslednja dela:
Projektiranje

in izvedba gradbenih

del za projekt:

v pogodbenem

roku in za pogodbeno

REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI

DOLENJSKE -II.

FAZA.

1.

V'tej pogodbi imajo besede in izrazi pomen, ki jim je določen v pogojih izvedbe v nadaljevanju.

2.

K tej pogodbi sodijo tudi spodaj našteti
pogodbo, v naslednjem vrstnem redu:

Dopolnila razpisne dokumentacije
Posebni pogoji pogodbe,

(c)

Splošni pogoji pogodbe - FIDIC -Pogoji
projektiranje in graditev, 1999,

(e)

Dodatek k ponudbi,

celoto

in natančneje

določajo

za obratno

opremo,

v času razpisa,
pogodb

z risbami,

(f)

Vsi drugi dokumenti,

(g)

Dopolnila ponudbene

(h)

Ponudba izvajalca št. R12-009-2013,

(i)

po predhodni objavi na podlagi 1. točke 1. odstavka
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5) in
Ponudbeni predračun s cenami.

Glede plačil, ki jih mora naročnik

ki sestavljajo

razpisno dokumentacijo,

dokumentacije

v času razpisa,
z dne 21.06.2013

plačati izvajalcu, kot je navedeno

tem sporazume z naročnikom, da bo projektiral,
njih v skladu z določbami Pogodbe.
4.

ki tvorijo

(a)
(b)

(d) Tehnične specifikacije

3.

dokumenti,

v nadaljevanju,

o

se izvajalec s

,

w

~
Z
~
lil

Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu (vodilnemu

- davek na dodano vrednost

s pogajanji

28. člena Zakona

izvršil in dokončal dela in odpravil vse napake na

partnerju,

v skladu s to pogodbo) pogodbeno ceno za izvedbo in dokončanje
rokih in na način, ki ga predpisuje pogodba, in sicer:

- pogodbena cena
brez davka na dodano vrednost

po postopku

partnerju

del in odpravo

ali podizvajalcem
napak na njih v

8
s2
o

~
o
o
N
W

(DDV)

(DDV)

- pogodbena cena
vključno z davkom na dodano vrednost

EUR

25.490.000.00

Z

EUR

5.607.800,00

~
~

EUR

31.097.800,00

~
w
(DDV)

U

s2

la
l!l

(z besedami:

Pogodba

enaintrideset

milijonov

sedemindevetdeset

tisoč osemsto in 00/100 EUR)

w

Il:
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,.
Naročnik bo pri plačilu izvajalcev upošteval tudi 76.a člen ZDDV-1.
Operacijo

delno financira

Evropska unija; in sicer iz Kohezijskega

okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
razvojne prioritete: Ravnanje s komunalnimi odpadki.
5.

Izvajalec daje naročniku
na podlagi potrjenega
mora

svoji situaciji

pooblastilo,

infrastrukture

za obdobje

da izvedbo del, pri katerih so vključeni

računa oziroma
obvezno

sklada. Operacija

priložiti

situacije,
račune

plača neposredno
oziroma

situacije

se izvaja v
2007-2013,

podizvajalci,

tem pod izvajalcem.
svojih

podizvajalcev,

naročnik,
Izvajalec
ki jih je

predhodno potrdil. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila
izvajalcu ter skladno z določili veljavne zakonodaje.
6.

Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi

podizvajalci:

NAZIV:

IBE, 0.0. SVETOVANJE, PROJEKTIRNAJE IN INŽENIRING

NASLOV:

HAJDRIHOVA ULICA 4
SI-l00l

7.

UUBUANA,

SLOVENIJA

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA (ID ZA DDV):

SI79938655

MATiČNA ŠTEVILKA:

5075696000

TRANSAKCIJSKI RAČUN:

SI56 0292 3001 0728534

KI JO/GA ZASTOPA G./GA.

UROŠ MIKOŠ

VRSTA DEL:

PROJEKTIRANJE

PREDMET DEL:

PROJEKTIRANJE

KOLIČiNA DElL:

lX PROJEKTIRANJE

VREDNOST DEL:

720.000,00

EUR BREZ DDV

KRAJ IZVEOBlE DEL:

UUBUANA,

NOVO MESTO

ROK IZVEDBE DEL:

TERMINSKI PLAN IZVAJALSKE POGODBE

Odgovorni

predstavnik

naročnika je Alenka Muhič.

Naročnik lahko določi njegovega namestnika

in ga pooblasti

za določena dejanja.

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na
dela, dogovorjena s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni
delni račun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih
ponudbo, ocenjuje nalogo oz. odloča o potrebnosti recenzije ipd.
Odgovorni
Odgovorni

predstavnik
predstavnik

izvajalca je Dimitris

Grammatas

izvajalca je pooblaščen,

računov s

in Andrej Ivanc.

da zastopa

izvajalca

v vseh vprašanjih,

ki se

nanašajo na dela po tej pogodbi, zlasti pa na dela, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.
8.

Čas dokončanja del je tisoč
terminskem planu:
maksimalni

čas od sklenitve

dvesto

pogodbe

šestdeset

1.260 dni in sicer predvidoma

po naslednjem

do uvedbe v delo - 28 dni

MBO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Začetek gradnje

01/2013

Zaključek gradnje

06/2014

Rok za poskusno obratovanje

Pogodba

07/2014-06/2015

3/5

r
Rok za reklamacijo

napak

07/2015-06/2016

ELEKTROENE:RGETSKAIZRABA PLINA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Začetek gradnje

01/2013

Zaključek gradnje

12/2013

PROMETNA IN ZUNANJA UREDITEV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Začetek gradnje

01/2013

Zaključek gradnje

08/2013

INFORMACIJSKI SISTEM

---------------------'._-------------------------------------------------------------------------------------

9.

Začetek gradnje

01/2013

Zaključek gradnje

10/2013

Pogodba

je nična, v kolikor

naročnika

obljubi,

ugodnejšimi
ravnanje

pogoji, opustitev

ali opustitev

nedovoljene
predstavniku,

kdo v imenu

ali na račun izvajalca,

ponudi ali da kakšno nedovoljeno

dolžnega nadzora nad izvajanjem

s katerim

je naročniku

koristi predstavniku
naročnika,
zastopniku ali posredniku.

predstavniku

korist za pridobitev

ali posredniku

posla, sklenitev

pogodbenih

obveznosti

povzročena

škoda ali je omogočena

posredniku

naročnika,

izvajalcu

ali

posla pod
ali drugo
pridobitev
njegovemu

10. Pogodba je sestavljena v sedmih (7) izvodih, od katerih izvajalec prejme dva (2) izvoda, naročnik
dva (2) izvoda ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tri (3) izvode.
11. Zaradi vsega navedenega

pogodbeni

stranki

sklepata

to pogodbo .• Ta pogodba

prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena
predložitvi garancije za dobro izvedbo.

NAROČNIK:

stranka

in pod odložnim

je sklenjena
pogojem,

in
po

MESTNA OBČiNA NOVO MESTO

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA:
PODPIS:
ŽiG:
KRAJIN DATUM:

NOVO MESTO, 27.9.2013

VODILNI PARTNER
IZVAJALEC:

HELECTOR, S.A.
PO POOBLASTILU
DIMITRIS GRAMMATAS,

f~~LeC"OR

S.A.

'jETE ANONYME OF ENEFlGY AN
- :IH0NMENTAL APPLICATION
ČLAN SVETA DIREKTORJ
,~ ~R,~OUSTR. oo 145 64 • N. KIFISSI
-\7 ENS. GREECE, VAT No ~00395
DIREKTOR GRADENJ

E j.Q03G~108184700. FAX:0030210818470
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA:
PODPIS:

Pogodba

ŽiG:

KRAJ IN DATUM:

NOVO MESTO, 27.9.2013

PARTNER
RIKO, 0.0.0.
IZVAJALEC:

ORllCO'
\':1
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R O. IndustrIJski,gradbeni lnfe Irlng
ln leasing d.o.o.
8IzlallOYO 2. 1000 LJllblJana

Slovenja
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Pogodba

S/S

