Slovenija, 2000 Maribor, Ljubljanska ulica 5
Tel.: 00386 2 321-25-66, Faks: 00386 2 33-11-533
Štev.: DS-337/15
Dne: 14.05.2015
ZADEVA: Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije
Na podlagi točke 1.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo
„Formiranje dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo”, objavljeno na
portalu javnih naročil, datum objave 03.04.2015, številka objave JN2127/2015 in v Uradnem
listu EU, datum objave 08.04.2015, številka objave 2015/S 068-121631, naročnik dopolnjuje
in spreminja razpisno dokumentacijo, kot sledi:
1. Miza za bolnika:
V specifikaciji zahtev naročnika se zahtevi iz točke 2 Specifikacije zahtev naročnika, ki se
glasita:
• Motoriziran vertikalni pomik najmanj 80-110 cm.
• Previsni del mize z možnostjo diaskopije vsaj 200 cm.
nadomestita s sledečima zahtevama:
• Motoriziran vertikalni pomik najmanj 80-108 cm.
• Previsni del mize z možnostjo diaskopije vsaj 185 cm.
2. RTG cev, zaslonka in slikovni detektor:
V specifikaciji zahtev naročnika se zahtevi iz točke 4 Specifikacije zahtev naročnika, ki se
glasita:
• Nominalna moč najmanjšega fokusa vsaj 30 kW.
• Sama velikost detektorja z ohišjem pa ne sme presegati 45 x 45 cm.
nadomestita s sledečima zahtevama:
• Moč najmanjšega fokusa vsaj 20 kW.
• Sama velikost detektorja z ohišjem pa ne sme presegati 45 x 52 cm.
3. Sistem za zajemanje, digitalno procesiranje in prikaz slike:
V specifikaciji zahtev naročnika se zahteve iz točke 5 Specifikacije zahtev naročnika, ki se
glasijo:
• Imeti mora pulzno fluoroskopijo s hitrostjo vsaj med 1 in 30 slik/s in omogočat EKG
proženo/prikazano (triggered/gated) fluoroskopijo.
• Kardiološki zajem naj bo vsaj s hitrostjo med 7,5 in 30 slik/s.
• Vključen mora biti 3D elektroanatomski maping sistem, ki temelji na električnem in
magnetnem polju ter deluje z natančnostjo 1 mm. Sistem ima modul za definiranje

jakosti sile pritiska v gramih ter vektorja smeri katetra. Omogoča naj avtomatsko
spremljanje RF ablacije.
nadomestijo s sledečimi zahtevami:
• Imeti mora pulzno fluoroskopijo s hitrostjo vsaj med 4 in 30 slik/s in omogočat EKG
proženo/prikazano (triggered/gated) fluoroskopijo.
• Kardiološki zajem naj bo vsaj s hitrostjo med 15 in 30 slik/s.
• Vključen mora biti 3D elektroanatomski maping sistem, ki temelji na električnem in
magnetnem polju ali le na električnem polju ter deluje z natančnostjo 1 mm. Sistem
ima modul za definiranje jakosti sile pritiska v gramih ter vektorja smeri katetra.
Omogoča naj avtomatsko spremljanje RF ablacije.
4. Monitorji v preiskovalnem prostoru:
V specifikaciji zahtev naročnika se zahteva iz točke 6 Specifikacije zahtev naročnika, ki se
glasi:
• Dodatno mora biti sistem opremljen s posebnim vsaj 21 palčnim monitorjem za prikaz
signalov življenjskih funkcij, EKG in intrakardialnih signalov.
nadomesti s sledečo zahtevo:
• Dodatno mora biti sistem opremljen s posebnim vsaj 20 palčnim monitorjem za
prikaz signalov življenjskih funkcij, EKG in intrakardialnih signalov.
5. Merilno mesto:
Naročnik iz specifikacije zahtev naročnika črta sledečo zahtevo, navedeno v točki 7 (Merilno
mesto):
»Omogočena mora biti meritev Fractional Flow reserve«.
6. Ostala oprema:
V specifikaciji zahtev naročnika se zahteva iz točke 9 Specifikacije zahtev, ki se glasi:
• Potrebujemo prenosni UZ aparat z 2D prikazom, colorflow in doppler prikazom za
potrebe takojšnjega ukrepanja ob morebitnih zapletih. Aparat naj ima voziček, linearno
in transtorakalnokardialno sondo. Aparat naj ima tudi možnost priklopa
transezofagealnih sond.
nadomesti s sledečo zahtevo:
• Potrebujemo prenosni UZ aparat z 2D ali 3D prikazom, colorflow in doppler prikazom
za potrebe takojšnjega ukrepanja ob morebitnih zapletih. Aparat naj ima voziček,
linearno in transtorakalnokardialno sondo. Aparat naj ima tudi možnost priklopa
transezofagealnih sond.
7. Rok izvedbe:
Naročnik podaljšuje rok izvedbe del iz 6 mesecev na 9 mesecev. Prvi odstavek 4. člena
vzorca pogodbe (OBR-6) se zaradi navedenega spremeni in se glasi:
»Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa dela in dobave opreme, ki so predmet te pogodbe,
vključno s šolanji, tehničnim pregledom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem ter izvedenimi
kvalitetnimi inkvantitetnimi pregledi v roku 9 mesecev od sklenitve te pogodbe, sicer naročnik
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lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in v breme
izvajalca to pogodbo razdre«.
8. Črtanje točke obrazca (OBR-5.1):
Naročnik črta iz razpisne dokumentacije postavko na OBR 5.1. točka 3. Prestavitev elektro
omar in pripadajoče opreme obstoječega in delujočega aparata Siemens. Ponudniki naj
zaradi preračunavanja Excel formul v postavko 1. PRE v celico za ceno vpišejo 0,00.
Ker mora obstoječi RTG aparat delovati tekom izvajanja GOI del in dobave in montaže
opreme, ki je predmet tega javnega naročila, naročnik opozarja ponudnike, da bo lahko to
prestavitev elektro omar in pripadajoče opreme obstoječega RTG aparata v energetskem
prostoru naročnik izvedel šele, ko bo novi RTG aparat že deloval z vsemi ustreznimi
meritvami, vendar pa pred samim tehničnim pregledom za predmet tega javnega naročila.
Zato bosta naročnik in izbrani izvajalec uskladila minimalni potrebni termin za izvedbo
potrebnih GOI del na tej lokaciji, ki so predmet tega javnega naročila.
9. Elektroinstalacijska dela:
V postavki 52, poglavja A2 se lahko ponudijo vse police iz pocinkane pločevine.
S spoštovanjem!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:
•
Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
•
Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).
Priloga:
Popravljen vzorec pogodbe (OBR-6-POPR).

•
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VZOREC POGODBE
sklenjena med:
UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. (v nadaljevanju:
naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI56644817, matična številka
naročnika: 5054150
in med:
……………………………………………………………………………………….…..., ki ga
zastopa direktor………………………………………………………… (v nadaljevanju:
izvajalec), identifikacijska številka izvajalca: ………………………..., matična številka
izvajalca: ………………….

I UVODNO DOLOČILO
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu s 25. členom Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14; v
nadaljnjem besedilu: ZJN-2) izvedel javno naročilo po odprtem postopku za:
Formiranje dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo, objavljeno
na portalu javnih naročil, datum objave 03.04.2015, številka objave JN2127/2015 in v
Uradnem listu EU, datum objave 08.04.2015, številka objave 2015/S 068-121631 izbral
izvajalca za izvedbo del in dobavo opreme, ki so predmet te pogodbe (v nadaljevanju:
pogodba).

II PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je formiranje dodatnega laboratorija za interventno in invazivno
kardiologijo, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji ter v izvajalčevi ponudbi, št.
………… z dne ………………. (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je prijavil na
javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.
Ponudba in razpisna dokumentacija s prilogo sta sestavni del te pogodbe.
Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 1.4.2
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

3. člen
Predmet formiranja dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo
zajema:
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pregled stavb in prostorov v okolici gradnje s strani pooblaščene institucije pred
pričetkom gradnje (po zaključku gradnje odprava vseh napak na sosednjih
objektih, ki so nastale v času izvajanja GOI del ter dobave in montaže opreme);
dobavo in montažo kardiološke RTG naprave s pripadajočo opremo;
zagon kardiološke RTG naprave s pripadajočo opremo;
izvedbo vseh šolanj za medicinsko in nemedicinsko opremo;
izvedbo GOI del – prizidka k obstoječi zgradbi Klinike za interno medicino in
rekonstrukcijska dela na delu obstoječih prostorov zgradbe Klinike za interno
medicino – pri čemer se upoštevajo okoljski vidiki;
izdelava dodatne PZI projektne dokumentacije za prostora DTP 1 in Tehnični
prostor 1, ki pripadata kardiološki RTG napravi s pripadajočo opremo;
preveritev elaborata zaščite pred sevanjem izdelanega na znano kardiološko RTG
napravo s pripadajočo opremo, ki bo vgrajena v prostor DTP1;
izvedbo GOI del v prostorih DTP 1 in Tehnični prostor 1 – pri čemer se upoštevajo
okoljski vidiki;
izdelavo elaborata prašnih delcev;
postavitev gradbiščne table skladno z zahtevami iz ZGO;
pripravo vse potrebne dokumentacije za tehnični pregled;
izvedbo tehničnega pregleda;
pridobitev uporabnega dovoljenja za prizidek k obstoječi zgradbi Klinike za interno
medicino;
pridobitev obratovalnega dovoljenja za kardiološko RTG napravo s pripadajočo
opremo;
predajo vseh potrebnih navodil v slovenskem ali angleškem jeziku za vso
medicinsko in nemedicinsko opremo
brezplačno zagotavljanje rednega vzdrževanja (servisov) na kardiološki RTG
napravi in merilnem mestu v času trajanja garancijske dobe.

Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da zagotovi vse transportne in druge
pomožne storitve in materiale, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja,
odgovornost za varno delo in za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe ter
pridobitev in izročitev vseh potrebnih listin oz. soglasij, mnenj, ekspertiz in dovoljenj ter
garancijskih listin. Izvajalec bo izvedel vsa intelektualna, fizična, organizacijska in
druga organizacijska oziroma strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo
predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne,
ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ).
S plačilom pogodbene obveznosti se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske
pravice, izhajajoče iz izvršenih del in storitev po tej pogodbi.

III ROK IZVEDBE
4. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa dela in dobave opreme, ki so predmet te
pogodbe, vključno s šolanji, tehničnim pregledom in pridobljenim uporabnim
dovoljenjem ter izvedenimi kvalitetnimi in kvantitetnimi pregledi v roku 9 mesecev od
sklenitve te pogodbe, sicer naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in v breme izvajalca to pogodbo razdre.
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Če izvajalec zaradi spremenjenih okoliščin, ki jih ni sam zakrivil, v zahtevanem roku ne
more dokončati pogodbenih obveznosti, se lahko rok za dokončanje pogodbenih
obveznosti z naročnikovim soglasjem ustrezno podaljša.
Roki po tej pogodbi se lahko podaljšajo tudi če nastopijo dogodki, ki se štejejo za višjo
silo po OZ.
Roki po tej pogodbi se lahko podaljšajo za ustrezen čas, glede na naravo naštetih ovir,
vendar le po predhodnem sporazumu obeh pogodbenih strank.

IV PREHOD RIZIKA, KRAJ ČAS IN NAČIN IZROČITVE
5. člen
Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku s podpisom primopredajnega
zapisnika (v nadaljevanju: zapisnik) in izročitvijo vse dokumentacije iz 6. člena te
pogodbe, razen za jamčevanje za napake po določilih o garancijskih rokih.
Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo
zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.

6. člen
S podpisom zapisnika, ki ga podpišeta pooblaščeni predstavnik naročnika in izvajalca,
se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se
navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede
datum izročitve oz. podpisa.
Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo izvajalec naročniku izročil še:
1. popis vse dokumentacije, ki jo izvajalec predaja naročniku;
2. PID dokumentacijo za objekt, vodilna mapa, arhitektura, zunanja ureditev,
konstrukcije, strojne instalacije, elektro instalacije, izkaz požarne varnosti, (2 x
tiskana oblika, vodilna mapa 3x, 1 CD z tlorisi Acad in PDF, popisi Excel, tekst
WORD);
3. PID dokumentacija za dva prostora (prostor DTP 1 in Tehnični prostor 1) naj bo
zajeta in prikazana v skupnem PID projektu;
4. veljavni elaborat zaščite pred sevanjem;
5. spisek opreme, ki pripada kardiološki RTG napravi s pripadajočo opremo po
prostorih v Excelu (z lokacijo vgradnje, opisom, količino, ceno za kos, ceno brez
DDV, DDV, in cena z DDV) za potrebe evidentiranja osnovnih sredstev;
6. dokumentacijo s tehničnega pregleda z vsemi meritvami in elaborati;
7. dokumentacijo, ki je nastala tekom izvajanja predmeta pogodbe;
8. garancijske listine;
9. projekt za vzdrževanje in obratovanje (POV) v slovenskem jeziku;
10. navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku za kardiološko RTG
napravo s pripadajočo opremo;
11. listine o odvozu gradbenih in drugih odpadkov, ki so nastali pri izvajanju predmeta
investicije na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo
z reciklažo;
12. gradbene dnevnike;
13. gradbeno knjigo.
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Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi
izpolnjujejo naročnikove zahteve.
Izvajalec mora v roku 5 delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika dostaviti
naročniku bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku v višini:
- 5 % od ponudbene vrednosti gradbeno obrtniških del,
- 5 % od ponudbene vrednosti kardiološke RTG naprave s pripadajočo opremo.
Rok trajanja garancije oz. kavcijskega zavarovanja mora biti za en dan daljši kot je
najdaljši garancijski rok iz 7. člena te pogodbe. Šteje se, da je primopredaja opravljena
šele z dnem izročitve finančnega zavarovanja za opravo napak v garancijskem roku.
Pooblaščeni predstavnik naročnika je …………………..
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ……………………….

V GARANCIJSKI ROKI
7. člen
Za kakovost opravljenih del in dobavljene opreme daje izvajalec garancijo:
−
kardiološka RTG naprava s pripadajočo opremo 1 leto,
−
GOI dela 5 let.
V primeru, če prisilni predpis določa daljše trajanje garancijskih rokov, kot sta določena
v prvem odstavku tega člena, velja daljši garancijski rok, skladno z drugim odstavkom
17. člena Obligacijskega zakonika, neposredno.
V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in
pomanjkljivosti ter izdati novo garancijo za popravljeni del.
Garancijski roki začno teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika iz 6. člena te
pogodbe in predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.
Če naročnik v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju
opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to
nemudoma sporočiti izvajalcu po telefonu ali faksu ter na njegovo zahtevo tudi pisno
po pošti.
S strani proizvajalca opreme bo pooblaščeni serviser pristopil k odpravi napake
najkasneje v roku 4-ih ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti v roku
treh (3) dni ur, sicer bo naročnik popravilo naročil pri tretji osebi v breme izvajalca. V
primeru, da popravilo ne bo možno v tem roku, bo izvajalec naročniku v roku 60-ih dni
po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in
okvarjene montažne dele po specifikaciji iz ponudbe, s katero se je prijavil na javno
naročilo iz 1. člena te pogodbe, sicer bo to storil naročnik v breme izvajalca.
Če bi bili roki iz predhodnega odstavka tega člena preseženi, ima naročnik pravico
naročiti pri tretji osebi odpravno napak na stroške izvajalca in/oziroma unovčiti
ustrezno garancijo.
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Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last naročnika. Če
nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v
ponudbi in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez
škode za njihovo funkcioniranje, bo izvajalec takšne dele prepustil naročniku v trajno
last brezplačno oz. jih, če je to možno, brez škode za naročnika odmontiral kasneje na
svoje stroške.
V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in
sicer od dneva podpisa primopredajnega zapisnika, sestavljenega na način iz 6. člena
te pogodbe.

VI POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI
8. člen
Pogodbena vrednost znaša …………………………………………. EUR brez DDV.
oziroma …………………………………. EUR z DDV.
Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano
vrednost (DDV), prevoznimi stroški, špediterskimi stroški carine, stroški testiranj,
uvajanj, dovoljenj ustreznih inštitucij, taksami, stroški doprojektiranja, stroški
horizontalnih in vertikalnih dvigov, spustov, transportov materialov, odvozom na
deponijo, dobavo, montažo, zagonom, šolanjem, stroški vzdrževanja na kardiološki
RTG napravi in merilnem mestu v času trajanja garancijske dobe, popusti, rabati ter
drugimi morebitnimi stroški in je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena
vrednost je dogovorjena ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ), kar
pomeni, da kasnejši odmiki od ponudbene – pogodbene vrednosti niso možni. Vsebuje
tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del
nanjo. Pogodbena vrednost vsebuje tudi vse podražitve do izteka pogodbenega roka
za dokončanje del oz. do izročitve.
Cene in vrednost za plačilo so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se
spremeni davčna stopnja za materiale in dela iz ponudbe v času trajanja te pogodbe,
se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.
Naročnik bo izvajalcu za opravljena GOI dela plačal začasne mesečne situacije, ki
bodo odgovarjale dejansko opravljenemu delu in stanju na gradbišču. Naročnik bo
izvajalcu del plačal 95% mesečne situacije, 5% mesečne situacije si bo zadržal do
končnega obračuna.
Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun),
skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni
list RS, št. 59/10 in 111/13).
Naročnik bo izvajalcu naslednja opravljena dela in dobave opreme plačal kot sledi:
1. Projektno dokumentacijo PZI v enkratnem znesku v eni od mesečnih situacij, po
potrditvi projektne dokumentacije s strani naročnika.
2. Kardiološko RTG napravo s pripadajočo opremo v enkratnem znesku pri končnem
obračunu celotne investicije.
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Začasne mesečne situacije in končno situacijo bo naročnik poravnal v roku 30-ih dni
od datuma prejema pravilno izstavljene začasne oz. končne situacije v Finančno
računovodski službi UKC Maribor, na transakcijski račun izvajalca št.
………………………. pri banki ………..:
Začasne mesečne situacijo za opravljena GOI dela in končni obračun morata potrditi
nadzorni organ in pooblaščena oseba naročnika.
Izvajalec in naročnik bosta pristopila h končnemu obračunu, najkasneje v roku 60 dni
po:
1. uspešno opravljenem tehničnem pregledu in odpravljenih pomanjkljivostih s
tehničnega pregleda;
2. pridobljenem uporabnem dovoljenju;
3. pridobljenem obratovalnem dovoljenju za kardiološko RTG napravo s pripadajočo
opremo;
4. opravljenih kvalitetnih in kvantitetnih pregledih GOI del in odpravljenih vseh
pomanjkljivostih iz zapisnikov o pregledih;
5. opravljenih kvalitetnih in kvantitetnih pregledih za kardiološko RTG napravo s
pripadajočo opremo in odpravljenih vseh pomanjkljivostih iz zapisnikov o pregledih;
6. predani kompletni tehnični dokumentaciji, dokumentaciji s tehničnega pregleda in
ostali dokumentaciji, ki je nastala tekom izvajanja pogodbenih obveznosti;
7. predaji garancijskih listin;
8. zaključenem šolanju za medicinsko in nemedicinsko opremo;
9. opravljenem primopredajnem zapisniku investicije;
10. predanem finančnem zavarovanju za odpravo napak v garancijski dobi.
V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

VII PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
9. člen
Izvajalec bo uveden v delo s predajo naslednje dokumentacije s stani naročnika:
PZI projektna dokumentacija za objekt – brez dveh prostorov, ki pripadata
kardiološki RTG napravi s pripadajočo opremo,
predano pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Ob uvedbi v delo pa mora izvajalec naročniku izročiti:
- terminski plan izvajanja investicije;
- zavarovalno polico, iz katere bo razvidno, da ima izvajalec zavarovano gradbišče,
zgradbe, opreme in ljudi za primer poškodbe ali nesreč.
Naročnik bo za izvajanje predmeta pogodbe imenoval oz. zagotovil:
strokovni nadzor (gradbeni, strojni, elektro),
−
koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu,
−
varnostni načrt.
−
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Za kvalitetne in kvantitetne preglede bo naročnik imenoval komisijo. O pregledih se
vodijo zapisniki z listo prisotnosti, vsi zapisniki morajo biti podpisani s strani vseh
članov komisije.

10. člen
Izvajalec se zavezuje da bo:
-

sodeloval z nadzorom in koordinatorjem za zdravje in varstvo pri delu,
sodeloval s pooblaščenimi osebami naročnika,
upošteval navodila Službe za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO),
upošteval navodila naročnika,
spoštoval red na gradbišču in izdelani varnostni načrt,
na svoje stroške odpeljal vso embalažo in odpadni gradbeni material iz gradbišča,
po končani montaži prostore in dostope do prostorov finalno očistil za vselitev,
poravnal škodo, ki nastane po njegovi krivdi na objektu in opremi drugih izvajalcev,
redno sodeloval na koordinacijskih razgovorih, ki jih bo organiziral naročnik,
natančno in vestno izpolnjeval pogodbene roke izvedbe in izročitve,
izvedel šolanje osebja naročnika za pravilno uporabo vse dobavljene opreme pred
opravljeno primopredajo,
pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju del in dobavi opreme,
vsa dela opravil strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,
vse informacije in podatke v zvezi s tem projektom varoval kot poslovno skrivnost
naročnika,
spoštoval parkirni red na območju UKC Maribor,
v celoti spoštoval vse zahteve iz te pogodbe.

Izvajalec mora ne glede na določilo »ključ v roke« za predmetno investicijo voditi
gradbeno knjigo.
Izvajalec mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta
način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s
projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije.
Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.

VIII UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
11. člen
Izvajalec bo naročniku izročil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3 % pogodbene vrednosti iz 8. člena te
pogodbe.
To garancijo oz. kavcijsko zavarovanje mora izvajalec predložiti naročniku v roku 10-ih
dni od:
- poziva k podpisu pogodbe v primeru, če je ob pozivu k podpisu pogodbe že izdano
soglasje Ministrstva za zdravje k sprejetemu programu dela in finančnemu načrtu
za leto 2015,
- prejema obvestila naročnika, da je izdano soglasje Ministrstva za zdravje k
sprejetemu programu dela in finančnemu načrtu za leto 2015, v primeru, če ob
pozivu k podpisu pogodbe navedeno soglasje še ni izdano.
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Veljavnost garancije oz. kavcijskega zavarovanja mora biti 40 dni od poteka roka
izvedbe iz 4. člena te pogodbe oziroma do predložitve bančne garancije oz.
kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.
Izvajalec mora v roku 5 delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika dostaviti
naročniku bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku v višini:
- 5 % od ponudbene vrednosti gradbeno obrtniških del,
- 5 % od ponudbene vrednosti RTG naprave s pripadajočo opremo.
Rok trajanja garancije oz. kavcijskega zavarovanja mora biti za en dan daljši kot je
najdaljši garancijski rok iz 7. člena te pogodbe.

IX ODSTOP OD POGODBE
12. člen
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu v
pisni obliki. Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik
odstopi od pogodbe. O odstopu od pogodbe naročnik pisno obvesti izvajalca.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti
na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila.
Odpoved pogodbe velja z dnem vročitve odpovedi izvajalcu.

X KONČNE DOLOČBE
13. člen
Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le
izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v
nasprotju z določili ZJN-2 in OZ.

14. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno,
rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

15. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je
podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali
organizacije iz javnega sektorja 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 organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali
___________________________________________________________________________________ 8
UKC Maribor
Formiranje dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo

OBR-6-POPR
je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
16. člen
Pogodba se sklepa pod odložnim pogojem in bo veljala, če oziroma ko bo Ministrstvo
za zdravje izdalo soglasje k sprejetemu programu dela in finančnemu načrtu za leto
2015, ter ko bo izvajalec izročil naročniku finančno zavarovanje iz 11. člena te
pogodbe.
17. člen
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih
strank po en izvod.

Št. …………………
V …………….., dne …………

V Mariboru, dne ………….

Izvajalec:

Naročnik:
UKC MARIBOR
Direktor:
prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med.

Direktor:
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