
 

 Stran | 31  

V tem roku mora izročiti menično izjavo skupaj z menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

skladno z 13. členom te pogodbe. V kolikor izvajalec ne izpolni gornjih obveznosti ima naročnik pravico 

unovčiti menico za resnost ponudbe. 
 

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli po podpisu pogodbe, 5 dni po podpisu pogodbe - 
predvidoma 20.04.2018, ter dokončati dela najkasneje v 75 koledarskih dneh. 

Pogodbena dela so dokončana takrat, ko je uspešno opravljen interni tehnični pregled oz. odpravljene 

vse pomanjkljivosti, ugotovljene pri internem tehničnem pregledu in ko izvajalec predloži naročniku 
projekt izvedenih del (PID).  

 
Naročnik si pridržuje pravico obseg dela zmanjšati skladno z razpoložljivimi sredstvi, pri čemer izbrani 

ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. 
 

4. člen 

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje dosledno spoštovati zgoraj navedene roke dokončanja del. V 
kolikor dela ne bodo v zaključena skladno z navedenimi roki v 3. členu pogodbe je izvajalec dolžan 

naročniku povrniti poleg zamudnih penalov iz 12. člena pogodbe, še vso škodo, nastalo kot posledica 
nerealizacije projekta. 

 

Izvajalec ima možnost pred iztekom roka za dokončanje del pisno zaprositi naročnika za podaljšanje 
roka v kolikor zamuja z deli glede na terminski plan in sicer v naslednjih primerih: 

- če se dela prekinejo na zahtevo naročnika ali po njihovi krivdi, 
- če nastopijo vremenske razmere, ki onemogočajo kvalitetno izvajanje del, 

- če nastopijo višje sile, ki so definirane v zakonskih določilih. 
 

Morebitno naknadno ugotovljene pomanjkljivosti tehnične dokumentacije ne morejo biti razlog za 

podaljšanje roka. 
 

Naročnik si pridržuje pravico, da v izrednih primerih začasno ustavi dela, o čemer bo pravočasno 
obvestil izvajalca. V tem primeru izvajalec nima pravice zaračunavati stroškov, ki so nastali zaradi 

zaustavitve del. Rok izvedbe se v tem primeru ustrezno podaljša.  

 
V primeru podaljšanja roka se sklene aneks k pogodbi in izvajalec mora naročniku predložiti, če je to 

potrebno, ustrezen dokument za podaljšanje menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 
5. člen 

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalcu predati:  
 zemljišča, na katerih je objekt iz 1. člena te pogodbe, 

 vso potrebno dokumentacijo za izvedbo pogodbenih del, 

 zagotoviti vse potrebno za uspešen začetek uvedbe izvajalca v delo. 

 

Naročnik se zavezuje, da bo: 
 z izvajalcem sodeloval s ciljem, da se prevzeta pogodbena dela izvedejo kakovostno in 

pravočasno; 

 izvajalca tekoče obveščal o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele 

vpliv na izvedbo prevzetih pogodbenih del; 

 ob uveljavitvi katerega koli finančnega zavarovanja o tem obvestila predstavnika izvajalca 

po e-pošti najkasneje v 3 delovnih dneh od uveljavitve. 
 

6. člen 
Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vsa morebitno dodatno 

naročena dela, tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja 
del. Vsa dodatno naročena dela mora izvajalec ovrednotiti vnaprej, jih predložiti naročniku v pisno 

potrditev in skleniti aneks k tej pogodbi pred pričetkom izvedbe del. 

 


