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PRILOGA 4 
 
 
 

OKVIRNA POGODBA 
 

Storitev izmere, sestave delitvenih zemljiškoknjižnih in 
katastrskih načrtov za razlastitve, izdelave dokončne in 

izvedbene dokumentacije (PGD in PZI), koordinacije varnosti v 
fazi projektiranja in izvedbe, vodenja del in obračunavanja del 
za izvedbo »Čezmejnega parka Soča-Isonzo – Sklop 3. Projekt 

za ureditev kolesarske in pešpoti vzdolž meje«, ki bo izveden v 
okviru evropskega projekta z imenom »Čezmejni park Soča-

Isonzo« - projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – 
sofinanciranega v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja 

Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020«.  
CUP: B81B17000110007  
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sklenjena med:  
 

Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje »Territorio dei comuni: Comune 
di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / 
“Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina 

Šempeter-Vrtojba (Slo)” 
 

in  
 

družbo/ začasno mrežo podjetij 
/konzorcijem/…………………………………………………………………… 

 
Uvodna ugotovitev 
A. Na podlagi sklepa o nameri sklenitve pogodbe št. _______ z dne _______ je Evropsko združenje 

za teritorialno sodelovanje "Territorio dei Comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova 
Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), 
Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” (v nadaljevanju EZTS GO) 
objavilo odprti razpis za storitev izmere, sestave delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih 
načrtov za razlastitve, izdelave dokončne in izvedbene dokumentacije (PGD in PZI), 
koordinacije varnosti v fazi projektiranja in izvedbe, vodenja del in obračunavanja del za 
izvedbo »Čezmejnega parka Soča-Isonzo – Sklop 3. Projekt za ureditev kolesarske in pešpoti 
vzdolž meje«, ki bo izveden v okviru evropskega projekta z imenom »Čezmejni park Soča-
Isonzo« - projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – sofinanciranega v okviru 
»Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020«, ki se odda na 
podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, ugotovljene na podlagi najboljšega 
razmerja med kakovostjo in ceno v skladu z 2. odstavkom 95. člena Zakonika, 

B. postopek javnega naročila je bil začet z objavo razpisa (v nadaljevanju »razpis«) v Uradnem 
listu Evropske unije št. ______ z dne ______ in v Uradnem listu Republike Italije, posebna 
serija št. _______ z dne _______, 

C. v roku, navedenem v razpisu, je prispelo ________ ponudb, 
D. ob zaključku navedenega razpisa je bil kot najboljši ponudnik izbran izvajalec, 
E. zato je EZTS GO z odločbo št. _____ z dne _____ vse ponudnike dne ______ obvestil o dokončni 

oddaji razpisa izvajalcu v skladu s 7. odstavkom 32. člena Zakonika o javnem naročanju, 
F. izvajalec je dokazal izpolnjevanje posebnih pogojev na podlagi posebnih razpisnih določil in 

EZTS GO je preveril, da izvajalec dejansko izpolnjuje zahtevane splošne pogoje v skladu z 
določili predpisov, 

G. [MOŽNOST 1] odvezujoče antimafijsko obvestilo je v skladu z ZO št. 159 z dne 6. septembra 
2011 dne _______ izdal območni urad v _______, 

H. [MOŽNOST 2] EZTS GO je preko sistema Si.Ce.Ant. izdal odvezujoče antimafijsko obvestilo v 
skladu z ZO št. 159/2011 in ker so podani pogoji po odstavku 4-bis 88. člena  navedenega ZO 
št. 159/2011, namerava izvajalec pristopiti k sklenitvi te izvajalske pogodbe, ki se posledično 
sklene pod razveznim pogojem, saj je v primeru negativnih izsledkov antimafijskega 
preverjanja na podlagi ZO 159/2011 pogodba neveljavna z vsemi zakonsko predvidenimi 
posledicami, 

I. je dne ________ izvajalec sklenil poklicno zavarovalno polico v skladu z določili razpisnih 
pogojev in veljavnimi predpisi ter izvirnik predložil EZTS GO, 

L. je dne _______ izvajalec položil dokončno varščino v skladu z določili razpisnih pogojev in 103. 
člena Zakonika o javnem naročanju ter izvirnik predložil EZTS GO, 

M. je ob predložitvi ponudbe izvajalec sprejel vsa določila razpisnih pogojev, priloženih 
dokumentov, vključno s to pogodbo ter opisnega tehničnega poročila o izvedbi del in 
specifikacije tehničnih dejavnosti ter ustrezne priloge (v skladu z 2. členom te pogodbe, 
navedenim v nadaljevanju), ki predstavljajo razpisno dokumentacijo, 
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N. Izvajalec soglaša, da vsebina te pogodbe in njenih prilog - vključno s tehničnimi določili ter 
povpraševanjem za ponudbo - ustrezno in celovito opredeljuje predmet storitve in v vsakem 
primeru je izvajalec storitve lahko pridobil vse elemente za ustrezno tehnično in ekonomsko 
oceno storitev ter za oblikovanje ponudbe. 

 
Člen 1 - Veljavna določila 
Uvodne ugotovitve in v nadaljevanju navedena dokumentacija so sestavni in bistven del te 
pogodbe: a) razpis in razpisni pogoji; b) ESPD; c) ponudba; d) polica, navedena v gornjih uvodnih 
ugotovitvah; e) »programski izvedbeni dokument (PrID) in ustrezne priloge«; f) časovnica, ki jo je 
oblikoval izvajalec s krajšanjem časa; g) izjava zavarovalnice; h) garancija v skladu z gornjimi 
uvodnimi ugotovitvami; i) projektna naloga. 
Uvodne ugotovitve te pogodbe, listine in dokumenti, na katere se pogodba sklicuje, tudi če niso 
materialno priloženi, predstavljajo sestavni in bistveni del te pogodbe. Enako velja za ekonomsko 
ponudbo, tehnična določila in pojasnila na vprašanja, oblikovana v okviru postopka naročanja. 
Izvajanje te pogodbe je, razen z določili, vsebovanimi v sami pogodbi in prilogah, urejeno še: 
a) z določili Zakonika izvedbenih odlokov za specifična določila iz Zakonika in na splošno z določili, 
ki se uporabljajo za pogodbe javne uprave, 
b) s Civilnim zakonikom in drugimi predpisi s področja pogodb zasebnega prava za področja, ki 
niso urejena z zgoraj navedenimi določili, 
c) s smernicami za izvajanje, kot jih je sprejel nacionalni protikorupcijski organ, 
d) s kodeksom ravnanja EZTS GO. 
Določila te pogodbe so avtomatsko nadomeščena, spremenjena oziroma razveljavljena v primeru 
obvezujočih določb zakonov oziroma uredb, ki začnejo veljati kasneje, pri čemer se v primeru, da 
pride do obvezujočih sprememb cen, ki so za EZTS GO ugodnejše, naročnik odpove vložitvi 
predloga za začetek postopka oziroma vlaganju ugovorov za začasno prekinitev oziroma odpoved 
obstoječega pogodbenega razmerja. 
V primeru nesoglasja oziroma nasprotij imajo razpisne listine in dokumenti, ki jih izdela EZTS GO 
prevladujoč značaj nad razpisnimi listinami in dokumenti, ki jih predloži izvajalec, razen 
morebitnih predlaganih izboljšav na predlog izvajalca, ki jih sprejme EZTS GO.  
 
Člen 2 - Predmet pogodbe 
Predmet te pogodbe je izvedba v nadaljevanju navedenih storitev: izmera, sestava delitvenih 
zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov za razlastitve, izdelava PGD in PZI, koordinacija varnosti 
v fazi projektiranja in izvedbe, vodenje del in obračunavanje del za izvedbo »Čezmejnega parka 
Soča-Isonzo – Sklop 3. Projekt za ureditev kolesarske in pešpoti vzdolž meje«, ki bo izveden v 
okviru evropskega projekta z imenom »Čezmejni park Soča-Isonzo« - projekti v okviru celostnih 
teritorialnih naložb – sofinanciranega v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A 
Italija-Slovenija 2014-2020«. 
EZTS GO je seznanjen, da bo projektiranje del izvedeno skladno z izrecnimi navedbami iz ponudbe. 
Izvajalec zagotavlja, da bo/bodo navedeni projektant/projektanti izdelal/li projekt na načine, v 
rokih in pod pogoji iz te pogodbe in njenih prilog, vključno s PrID. 
Storitve projektiranja in pomožne storitve morajo biti popolne, ustrezne in primerne, da se 
zagotovi pridobitev vseh potrebnih mnenj in soglasij za izvedbo del, vključno z dokumentacijo, 
potrebno za izvedbo koordinacijskega sestanka pristojnih služb ter vsega, kar je potrebno za 
uspešno izvedbo preverjanja v skladu s 26. členom Zakonika o javnem naročanju, da se uspešno 
izvede odobritev v skladu z 8. odstavkom  26. člena Zakonika o javnem naročanju in omogoči 
takojšnja izbira izvajalca ter izvedljivost projektiranih del. 
Preverjanje projekta bo potekalo med izvajanjem projektnih dejavnosti (tako imenovano 
preverjanje med izvajanjem) na načine in ob upoštevanju rokov, kot jih določi EOP.  O izvajanju 
dejavnosti preverjanja se v soglasju z navedenim projektantom sestavijo ustrezni zapisniki ter 
posebna poročila, ki jih sestavi izvajalec. 
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Projekt, ki mora biti v vseh delih popoln, skupaj z dodatnimi študijami in preverjanji, mora biti 
sestavljen in naročniku predložen na načine, v rokih in pod pogoji v skladu s 3. členom, navedenim 
v nadaljevanju. 
Izvajalec je dolžan izvesti storitve po tem razpisu in vse dopolnilne storitve ter dobave v okviru 
razpisa, tudi če niso izrecno navedene, skladno z določili veljavnih zakonov in pravilnikov/uredbe 
s področja javnih naročil, s priporočili in/oziroma predpisi, ne glede na njihovo poimenovanje, kot 
jih določijo naročnik oziroma pristojni upravni organi ter institucije, tudi če takšne storitve niso 
izrecno predvidene po tej pogodbi in v pogodbenih dokumentih. 
Izbrani izvajalec je dolžan preko svoje službe vodstva del zagotoviti stalno enoto na gradbišču za 
ves čas izvajanja del.  Poleg tega mora biti v službi vodstva del najmanj en arhitekt, vpisan pri 
italijanski zbornici in en arhitekt, vpisan pri slovenski zbornici. Vodstvo del je dolžno posredovati 
dnevno fotografsko poročilo o izvajanju del in ga tedensko pošiljati EOP.  Razpis vključuje 
koordinacijo varnosti v izvedbeni fazi v skladu z ZO št. 81/2008 z n.s.d. in v skladu s slovenskimi 
predpisi (Ur. l.  RS, št. 43/2011).  Koordinator s področja varnosti in zdravja pri delu je dolžan 
sestavljati dnevno poročilo in navesti, kateri delavci so prisotni na gradbišču, katera dela 
potekajo, s čim je zagotovljeno delo v varnih pogojih in kateri ukrepi so sprejeti.  Poročilo se EOP 
pošilja enkrat tedensko. 
 
3. člen - Trajanje pogodbe 
Dejavnosti po tej pogodbi, kot so določene v gornjem 2. členu, morajo biti izvedene ob 
upoštevanju rokov, navedenih v nadaljevanju. 
Začetek izvajanja storitve se potrdi z ustreznim zapisnikom, ki ga stranki podpišeta. 
1. Projektant je dolžan v _______ koledarskih dneh od sklenitve te pogodbe poskrbeti, da se EOP 
izročijo vsi projektni elaborati v zvezi s PGD (2. stopnja projektiranja), skladno s seznamom 
elaboratov, navedenim v programskem izvedbenem dokumentu (PrID), ki ga edini odgovorni za 
postopek lahko spremeni ali dopolni, z namenom predložitve pristojnim organom za pridobitev 
potrebnih soglasij. Projektna dokumentacija mora biti izročena v 6 ustrezno podpisanih papirnatih 
izvodih, v kopiji v formatu pdf z elektronskim podpisom in z digitalno kopijo v izvirnih 
spremenljivih formatih (.dwg, .doc, .xls itd.). Vključen je tudi rok za sprejem predpisov, kot se 
določi na koordinacijskem sestanku pristojnih služb in sicer največ 5 koledarskih in zaporednih 
dni. Ob nespremenjeni obveznosti udeležbe in polnega sodelovanja na sestankih in pri dejavnostih 
preverjanja projektiranja, tudi v času izvajanja projektnih dejavnosti (preverjanja v teku), se 
določi, da je oseba, zadolžena za projektiranje, dolžna najkasneje v 5 koledarskih in zaporednih 
dneh od datuma, ko so zapisnik o vmesnem preverjanju in morebitni z njim povezani predpisi 
posredovani zadolženi osebi za projektiranje, EOP predložiti samo spremenjeno in dopolnjeno 
projektno dokumentacijo ob upoštevanju zgoraj navedenih določil v 3 ustrezno podpisanih 
papirnatih izvodih, v digitalni kopiji v pdf formatu z elektronskim podpisom in v digitalni kopiji v 
izvirnih spremenljivih formatih (.dwg, .doc, .xls itd.). Najkasneje v 5 koledarskih in zaporednih 
dneh od posredovanja zapisnika o končnem preverjanju osebi, zadolženi za projektiranje, je 
slednja dolžna EOP predložiti vso projektno dokumentacijo v končni različici v 3 ustrezno ustrezno 
podpisanih papirnatih izvodih, v digitalni kopiji v pdf formatu z elektronskim podpisom in v 
digitalni kopiji v izvirnih spremenljivih formatih (.dwg, .doc, .xls itd.), z izjavo, izdano v skladu s 
47. členom OPR št. 445 z dne 28. decembra 2000, da: 

- (i) so podpisani papirnati elaborati in digitalni elaborati z elektronskim podpisom 
skladni z elaborati, za katere je bila pridobljena odobritev ob predhodnih 
predložitvah, 

- (ii) so priloženi spremenljivi elaborati enaki tistim, iz katerih so izdelani papirnati 
elaborati in zgoraj navedeni digitalni podpisani elaborati iz točke (i). 

2. V istem roku bodo izvedene dejavnosti izvedbe meritev, parcelnega načrta za razlastitve in 
katastrski ter zemljiškoknjižni delitveni načrti. Elaborate bodo v želenem številu izvodov izdali 
zemljiškoknjižni uradi, katastrski uradi in notarji. V navedene roke ni vštet čas za izvedbo 
dejavnosti preverjanja in sprejema s strani EOP. 
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3. Projektant je dolžan v _______ koledarskih dneh od sprejema in končnega preverjanja PGD EOP 
izročiti vse projektne elaborate, povezane s PZI (3. stopnja projektiranja), skladno s seznamom 
elaboratov, navedenim v programskem izvedbenem dokumentu (PrID), ki ga EOP lahko spremeni 
ali dopolni. Projektna dokumentacija mora biti izročena v 6 ustrezno podpisanih papirnatih 
izvodih, v kopiji v formatu pdf z elektronskim podpisom in z digitalno kopijo v izvirnih 
spremenljivih formatih (.dwg, .doc, .xls itd.). 
4. Predvideno trajanje za dejavnosti vodenja del in koordinacije varnosti in zdravja pri delu v fazi 
izvedbe je enako rokom za izvedbo del po časovnici, priloženi PGD, ki tečejo od datuma zapisnika 
o predaji del in se zaključijo ob predložitvi ter ob sprejemu zaključne situacije in zaključnega 
prevzema s strani EOP. 
 
4. člen - Cena  
Cena za dosledno in natančno izvedbo storitev, ki so predmet razpisa, brez davčnih obveznosti, 
skupaj znaša € .......  (…../…) in je razdeljena, kot sledi: 

 Storitve izdelave PGD in PZI ter koordinacija varnosti v fazi projektiranja € ....... (…../…), 
plus DDV in socialni ter skrbstveni prispevki, če se obračunajo, 

 Dejavnost izmere, sestave parcelnega načrta za razlastitev, delitvenega načrta in povezane 
storitve € ........ (…../…), plus DDV in socialni ter skrbstveni prispevki, če se obračunajo, 

 Stroški za varnost za izvedbo poizvedb in ugotovitev v višini € 264,71 (dvesto 
štiriinšestdeset/71), plus DDV in socialni ter skrbstveni prispevki, če se obračunajo, za 
katere ni predvideno znižanje, 

 Storitve vodstva del in koordinacije za zdravje ter varstvo pri delu v izvedbeni fazi € ...... 
(…../…), plus DDV in socialni ter skrbstveni prispevki, če se obračunajo, 

z znižanjem v višini ______ % najvišjega začetno določenega skupnega zneska. 
Ugotovi se, da predstavlja cena za poizvedbe znesek, ki bo izvajalcu izplačan v najnižji obvezni 
količini poizvedb, medtem ko bo vsako dodatno poizvedbo, za katero projektant meni, da je 
potrebna in ki predstavlja izboljšavo ponudbe, izvajalec izvedel na svoje stroške in ne bo upravičen 
iz tega naslova kar koli zahtevati. 
Cena za storitve projektiranja, koordinacije varnosti pri projektiranju in izvedbi ter vodstvu del 
na podlagi Ministrskega odloka (MO) z dne 17. junija 2016, je določena skladno z določili 
navedenega odloka ter z 2. odstavkom 9. člena ZO št. 1 z dne 24. januarja 2012, s spremembami 
pretvorjenega s 1. členom Zakona (Z) št. 27 z dne 24. marca 2012, z upoštevanjem pretvorjenega 
znižanja v odstotkih, kot ga izvajalec ponudi na razpisu. 
Cene so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja storitve. 
 
Člen 5 - Pogoji in načini izvajanja storitve 
Pogodbeno določene storitve morajo biti izvedene v skladu s specifikacijami iz tehničnih določil 
in v skladu s ponudbo, predloženo v okviru razpisa. Izvajalec odgovarja naročniku za izvedbo 
oddanih dejavnosti v skladu s pravili stroke. V ta namen je izvajalec dolžan, tudi med izvajanjem 
del, odstraniti vse napake oziroma pomanjkljivosti, ki bi bile ugotovljene med tehničnimi 
kontrolami in/oziroma preverjanji. Izvajalec se obveže, da bo naročniku plačal odškodnino za vso 
škodo, izgubo premoženja oziroma uničenje lastniškega premoženja naročnika, ki bi jo bilo 
mogoče neposredno pripisati izvajalcu in/oziroma njegovim podizvajalcem in/oziroma njegovim 
poddobaviteljem. 
Izvajalec združenju EZTS GO priznava pravico, da lahko zahteva zamenjavo kadrov, če meni, da 
niso ustrezni za uspešno izvedbo te pogodbe. V primeru uveljavljanja takšne pravice za EZTS GO 
ne nastane nobena obveznost. Če mora izvajalec zamenjati katerega od sodelavcev, je dolžan 
skrbnika pogodbe zaprositi za izrecno dovoljenje. 
V primeru iz prejšnjega odstavka si EZTS GO pridrži pravico, da preko skrbnika pogodbe, pri čemer 
ima to vlogo edini odgovorni za postopek (v nadaljevanju: EOP), potrdi novega predlaganega 
strokovnega sodelavca v roku deset delovnih dni od prejema ustreznega predloga, kateremu se 
priloži življenjepis novega sodelavca. 
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Člen 6 - Obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja 
Izvajalec je dolžan izpolnjevati vse obveznosti do svojih zaposlenih skladno z določili veljavnih 
zakonov in pravilnikov na delovno-pravnem področju, vključno s predpisi na področju higiene in 
varnosti, socialnega varstva in varnosti pri delu ter prevzema vse obveznosti v zvezi s tem. 
Izvajalec se tudi obveže, da bo za svoje zaposlene, ki sodelujejo pri izvajanju pogodbenih 
dejavnosti, zagotovil izpolnjevanje pogojev na področju predpisov in plač, ki najmanj ustrezajo 
pogojem kolektivnih delovnih pogodb, katere se uporabljajo na datum sklenitve te pogodbe, za 
posamezno panogo in glede na kraj opravljanja dejavnosti ter pogoje, kot bodo izhajali iz kasnejših 
sprememb ter dopolnil. 
Izvajalec se obveže, pri čemer velja obveznost zagotavljanja najboljšega interesa zaposlenih, da 
bo še naprej izvajal zgoraj navedene kolektivne pogodbe tudi po njihovem izteku in dokler ne 
bodo nadomeščene z novimi. 
Obveznosti na podlagi nacionalnih kolektivnih delovnih pogodb iz gornjih odstavkov so za izvajalca 
obvezujoče za ves čas trajanja pogodbe, tudi v primeru, da ne sodeluje v združenjih, ki sklepajo 
kolektivno pogodbo oziroma da iz njih izstopi. 
Izvajalec se obveže, da bo na vsako zahtevo EZTS GO dokazal izpolnjevanje vseh določil v zvezi s 
socialnimi zavarovanji v skladu z zakonom in kolektivnimi delovnimi pogodbami, ki določajo 
plačevanje prispevkov s strani delodajalcev v korist njihovih zaposlenih. 
V skladu z določilom 5. odst. 30. čl. Zakonika bo v primeru, da je v pridobljenem enotnem 
dokumentu o rednem plačevanju prispevkov (DURC) ugotovljeno, da prispevki za eno ali več oseb, 
ki sodeluje pri izvajanju pogodbe (vključno s podizvajalcem), niso plačani, EOP zadržal znesek v 
višini nenakazanih sredstev. Plačilo dolgovanega zneska za neizvršena plačila, kot so ugotovljena 
v dokumentu o rednem plačevanju prispevkov DURC, bo EZTS GO nakazal neposredno zavodom za 
pokojninsko in socialno zavarovanje. 
V primeru zamude s plačilom dolgovanih plač eni ali več osebam, ki sodelujejo pri izvajanju 
pogodbe (vključno s podizvajalcem), kot je navedeno v prejšnji povedi, EOP pisno pozove osebo, 
ki obveznosti ni izpolnila, v vsakem primeru pa izvajalca, da to stori v naslednjih petnajstih dneh. 
Če ni formalno podan ugovor z obrazložitvijo o utemeljenosti takšne zahteve v zgoraj navedenem 
roku, EZTS GO tudi med izvajanjem del neposredno izvrši plačilo zaostalih plač delavcem ter 
odbije ustrezno vrednost od zneskov, dolgovanih izvajalcu v skladu s pogodbo oziroma od zneskov, 
dolgovanih podizvajalcu, ki ne izpolnjuje obveznosti, če je v skladu s 105. čl. Zakonika predvideno 
neposredno plačilo. 
 
7. člen - Obveznost varovanja zaupnosti podatkov in lastništva dokumentov 
Izvajalec je dolžan varovati tajnost podatkov in informacij, vključno s tistimi, ki se obdelujejo s 
sredstvi za obdelavo podatkov, s katerimi razpolaga oziroma se seznani. Ne sme jih sporočati na 
noben način in v nobeni obliki in ne sme omogočiti, da bi se iz katerega koli naslova uporabljali za 
druge cilje, razen tistih, strogo povezanih z izvajanjem te pogodbe. 
Vse obveznosti s področja varovanja tajnosti podatkov bodo spoštovane tudi v primeru, da 
trenutno razmerje z EZTS GO preneha oziroma še pet let po prenehanju veljavnosti pogodbenega 
razmerja. 
Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za ves izvirni material oziroma ves material,  ki se 
pripravi pri izvajanju te pogodbe. 
Obveznost iz 1. odstavka se ne nanaša na podatke, ki so ali postanejo javnega značaja. 
Izvajalec je odgovoren, da njegovi zaposleni, svetovalci in sodelavci ter morebitni podizvajalci in 
zaposleni, svetovalci ter sodelavci slednjih, dosledno spoštujejo obveznosti, povezane z 
varovanjem zgoraj navedenih podatkov. 
V primeru nespoštovanja obveznosti s področja varovanja tajnosti podatkov lahko EZTS GO odpove 
to pogodbo, pri čemer je izvajalec dolžan povrniti vso škodo, ki bi nastala EZTS GO. 
Izvajalec lahko navede osnovne podatke iz te pogodbe, če takšna navedba predstavlja nujen pogoj 
za sodelovanje izvajalca na natečajih in razpisih, po predhodnem obvestilu EZTS GO. 
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Ob nespremenjeni veljavi določil spodnjega 8. člena "Obdelava osebnih podatkov" se izvajalec 
obveže tudi, da bo spoštoval določila predpisov s področja obdelave osebnih podatkov (GDPR 
2016/679) in dodatne predpise z navedenega področja. 
 
Izvajalec je dolžan strogo zagotavljati zaupnost vseh projektov, načrtov, specifikacij, tehničnih, 
obračunskih in tehnoloških informacij v zvezi z izvajanjem te pogodbe in jih lahko uporablja samo 
za izvajanje pogodbe. Izvajalec je v zvezi z navedenim odgovoren tudi za svoje zaposlene in 
morebitne poddobavitelje in bo sprejel potrebne previdnostne ter druge ukrepe, potrebne za 
zagotavljanje celovitega spoštovanja omenjenih obveznosti, tudi s strani navedenih. Vsi 
dokumenti, ki jih izvajalec kakor koli predloži naročniku in dokumenti, ki jih izvajalec sestavi in 
pripravi, ostanejo izključna last naročnika ter morajo biti slednjemu vrnjeni ob dokončanju 
storitev.  Na podlagi plačila dogovorjene cene v skladu z gornjim 4. členom ostane naročnik 
izključni nosilec lastniških pravic in/oziroma pravic do uporabe in ekonomskega koriščenja 
obračunske dokumentacije v zvezi z deli in posameznih elaboratov, ki navedeno dokumentacijo 
sestavljajo ter vsega, kar izdelajo izvajalec, njegovi zaposleni in sodelavci v okviru izvajanja 
dejavnosti oziroma pri izvajanju dejavnosti po tej pogodbi. Zato bo naročnik upravičen do polne 
in izključne uporabe  
predložene dokumentacije za dejavnosti, dodeljenih po tej pogodbi in lahko vnaša variante, 
spremembe in druge posege katere koli vrste, za katere se ugotovi, da so potrebni, pri čemer 
nihče ni upravičen do ugovorov v zvezi z navedenim.  Izvajalec je dolžan naročniku zagotoviti, da 
bodo v trenutku, ko se mu predložijo naročeni proizvodi, vse osebe, ki bodo iz kakršnega koli 
naslova sodelovale pri njihovi izdelavi, predhodno podale polno in brezpogojno odvezo in soglasje, 
kolikor je to v njihovi pristojnosti, za tehnično, ekonomsko in komercialno koriščenje proizvodov 
v celoti in/oziroma njihovih sestavnih delov. Izvajalec se v vsakem primeru obveže, da bo naročnik 
prost odgovornosti v zvezi s kakršnimi koli zahtevki, ki bi jih vložile tretje osebe v zvezi z 
domnevnimi pravicami intelektualne lastnine na materialih, elaboratih, avtorskih delih, 
intelektualnih stvaritvah in drugem materialu, ki ga pripravi oziroma izdela izvajalec ter vsemi 
drugimi zahtevki, ki jih vložijo tretje osebe zaradi nezakonite rabe navedenih avtorskih del. 
 
Izvajalec izjavi, da je seznanjen z obveznostmi, ki izhajajo iz kodeksa ravnanja EZTS GO, 
dostopnega na spletni povezavi:   
http://www.euro-go.eu/images/Sedute_Assemblea/2017/03_Codice_etico_e_comportamento_-
_Kodeks_ravnanja.pdf. 
 
Člen 8 - Obdelava osebnih podatkov 
V skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 vas obveščamo, da se obdelava osebnih podatkov, ki jih 
posredujete ali so pridobljeni v okviru izvajanja te pogodbe, vrši izrecno z namenom izvedbe izbirnega 
postopka ter objave kot določa zakon, vodenja pogodbenega razmerja, arhiviranja in shranjevanja, 
omogočanja dostopa do spisov, dostopa do informacij, splošnega dostopa in drugih oblik dostopa; obdelavo 
podatkov izvaja pooblaščeno osebje v uradih zavoda, tudi z računalniškimi postopki, na način in v mejah, ki 
zagotavljajo uresničevanje zgoraj navedenih namenov. Način in doba hrambe podatkov sta skladna s predpisi 
o shranjevanju upravne dokumentacije ter zagotavljata dosegljivost eventuelnih dokazov za varstvo pravic, 
ki izvirajo iz te pogodbe.    
Upravljavec osebnih podatkov je EZTS GO v osebi začasnega zakonitega zastopnika (e-pošta: info@euro-
go.eu, varna e-pošta: pec@pec.euro-go.eu, telefon 0481 535446).   
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO): Odvetniška pisarna odv. Paolo Vicenzotto s sedežem na 
naslovu Corso Vittorio Emanuele II, št. 54 - 33170 Pordenone (PN) tel. 0434 29046 – e-pošta 
dpo@studiolegalevicenzotto.it   
Posredovanje podatkov je nujno za izpolnjevanje zgoraj opisanih namenov in je zato obvezno.    
Zbrani podatki se lahko prenesejo drugim družbam, tudi informacijskim, ki izvajajo storitve za upravljavca 
skladno s posebnimi pogodbami o prevzemanju odgovornosti v smislu 28. člena Splošne uredbe o varstvu 
podatkov. S podatki se lahko seznanijo pravniške pisarne, arbitri, zavarovalnice, bančne institucije v 
takšnem obsegu, kot je nujno za opisane namene. Nekatere informacije bodo posredovane drugim 
institucijam, javnim upravam, zavodom, javnim podjetjem za namene poročanja o projektih ali za skupne 
upravne storitve, oziroma za zakonsko določene namene.   
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Posamezniki, na katere se podatki nanašajo, imajo pravico v predvidenih primerih od EZTS GO zahtevati 
dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris podatkov, omejitev obdelave njihovih osebnih podatkov ali 
pravico do ugovora obdelavi (15. člen in nadaljnji členi Uredbe). Ustrezen zahtevek se vloži pri pooblaščeni 
osebi za varstvo podatkov na naslovu dpo@studiolegalevicenzotto.it  
Posamezniki, na katere se podatki nanašajo, ki smatrajo, da se z obdelavo njihovih podatkov kršijo določbe 
Uredbe, imajo pravico vložiti pritožbo skladno s 77. členom Uredbe, oziroma pravico do sprožitve ustreznih 
sodnih postopkov (79. člen Uredbe). 
 
Člen 9 -  Klavzula o imenovanju zunanjega obdelovalca osebnih podatkov v smislu 28. čl. Uredbe 679/16 
o varstvu osebnih podatkov (GDPR)  
Predmet obdelave: Pri izpolnjevanju obveznosti iz te pogodbe bo moral svetovalec v imenu upravljavca 
obdelati osebne podatke, s katerimi upravlja EZTS GO. V ta namen je svetovalec imenovan za ZUNANJEGA 
OBDELOVALCA  osebnih podatkov v smislu 28. člena Uredbe 679/16 o varstvu osebnih podatkov (v 
nadaljevanju “obdelovalec”), ki so v lasti združenja (v nadaljevanju “upravljavec”). Obdelava se bo izvajala 
samo na tistih dokumentih / podatkih / bazah podatkov / ali datotekah, ki so nujni za izvajanje storitve iz 
te pogodbe in jih bo posredoval upravljavec (PRENOS, VPN, CLOUD) ali jih bodo posredovale / se bodo zbirali 
neposredno pri posameznikih, na katere se podatki nanašajo. Vsaka obdelava podatkov se izvaja izključno 
za namene izpolnjevanja pogodbe.  
Trajanje obdelav: Vsaka obdelava navedenih podatkov se izvaja izključno skladno z zgornjimi nameni in je 
omejena na nujno potrebni čas za izpolnjevanje te pogodbe Po zaključku postopkov obdelave ter po izteku 
obdelave s strani obdelovalca iz kateregakoli razloga, mora obdelovalec vrniti upravljavcu vse osebne 
podatke, ki so bili predmet obdelave, oziroma mora poskrbeti za njihovo popolno uničenje, razen če je 
shranjevanje predvideno na podlagi zakonskih predpisov.   
V obeh primerih izda obdelovalec upravljavcu ustrezno pisno izjavo, s katero potrdi, da pri obdelovalcu ni 
nobenih kopij osebnih podatkov in informacij, ki so last upravljavca. Upravljavec si pridrži pravico do 
izvršitve kontrol in preverb, s katerimi potrdi resničnost izjave. Imenovanje velja celoten čas veljavnosti 
uvodoma omenjene pogodbe, z izjemo specifičnih obveznosti, ki zaradi svoje narave trajajo dlje. V primeru 
prekinitve sodelovanja med strankama ali neveljavnosti pogodbenega razmerja iz kateregakoli razloga ali v 
primeru, da obdelovalec ne nudi več pogodbenih storitev, samodejno preneha veljati tudi ta pogodba, ne 
da bi bilo potrebno pošiljati obvestila ali preklice, obdelovalec ni več upravičen obdelovati podatkov 
upravljavca.  
Dokumentirana navodila po 3. odst. 28. člena Uredbe 679/16: Pri izvajanju dejavnosti obdelave v imenu 
upravljavca se mora strogo upoštevati določbe iz Uredbe EU 679/16, še posebej:  
•Ustanova mora uvesti vse organizacijske, tehnične, postopkovne in logične ukrepe za zagotavljanje varnosti 
obdelave, upoštevaje zlasti navedbe iz 32. člena Uredbe. Ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja 
in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in 
svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, mora obdelovalec zagotoviti, da 
sprejeti ukrepi za varstvo osebnih podatkov zagotavljajo raven varnosti sorazmerno z naslednjimi tveganji:  
a)nenamerno ali nezakonito uničenje, izguba, sprememba, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih 
podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani;  
b)nedovoljena obdelava podatkov ali obdelava, ki ni skladna z nameni obdelave.   
•Določiti in preveriti je treba osebe, po potrebi tudi dopolniti seznam oseb, ki so zadolžene za obdelavo 
podatkov, in sicer za vsako področje obdelave;  
•Če se podatke zbira v imenu ustanove, se posameznikom, na katere se podatki nanašajo, nudi vse 
informacije, določene s 13. čl. Uredbe 679/16;  
•Skladno z veljavnimi praksami in v dogovoru z upravljavcem morate nadzirati, ali se v vaši organizaciji 
zadolžene osebe za obdelavo osebnih podatkov držijo vsakokrat ustno ali pisno določenih postopkov za 
različne obdelave, s posebnim poudarkom na “Pravilniku o uporabi elektronskih sredstev”, ki je priložen;  
•Upravljavcu pomagate zagotoviti, da so izpolnjene obveznosti glede ocene učinka v zvezi z varstvom 
podatkov in glede morebitnega preventivnega posveta z nadzornim organom;  
•Če je potrebno pomagate upravljavcu s primernimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, v okvirih 
možnosti, da se izpolni morebitne zahteve za uveljavitev pravic posameznikov v smislu 13. do 22. člena 
Uredbe;  
•Po potrebi pomagate upravljavcu zagotoviti spoštovanje obveznosti iz 32. do 36. člena Uredbe, upoštevaje 
vrsto obdelave in informacije, s katerimi razpolaga obdelovalec;  
•O vsakem morebitnem prenosu podatkov in informacij v tujino pošljete obvestilo, tudi za tehnične namene, 
povezane s storitvami Providing in backup.  
Svetovalec se zavezuje, da bo sam spoštoval in od svojih zaposlenih, pomočnikov in sodelavcev zahteval 
spoštovanje zaupnosti dejstev, informacij, podatkov in spisov, s katerimi se seznanijo pri izvajanju prejetih 
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nalog. V ta namen se obdelovalec zavezuje, da informacij, pridobljenih med izvajanjem pogodbene storitve, 
ne bo odstopil, izročil, kopiral, razmnožil, sporočil, razširjal ali na kakršenkoli način in iz kateregakoli 
razloga predal drugim subjektom, z izjemo primerov, ki so predvideni v predhodnem členu.  
Zaščitni ukrepi obdelovalca.  Obdelovalec se zavezuje, da bo upravljavca nemudoma seznanil s 
spremembami glede strokovne usposobljenosti, če do njih pride od trenutka dodelitve nalog.  
Obdelovalec z ustreznimi preventivnimi zaščitnimi ukrepi zagotavlja takšno hrambo in kontrolo podatkov, 
da se v največji možni meri zmanjša nevarnost razširjanja ali izgube, tudi nenamerne, nedovoljenega 
dostopa ali obdelave ter obdelave, ki ni skladna z nameni pogodbe.   
Če takšne zaščitne ukrepe izvajajo tudi dobavitelji informacijskih storitev (hosting provider, ponudniki 
storitev v oblaku, itd.), mora obdelovalec nemudoma sporočiti vsako spremembo v zvezi z dobavitelji.  
Podatki, povezani z nalogami iz te pogodbe, se smejo obdelovati in uporabljati izključno za izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti. Posledično se podatkov ne sme:   
1)uporabljati za svoje potrebe in za druge namene poleg izvajanja pogodbe;   
2)odstopiti ali dati v začasno uporabo drugim osebam, niti deloma niti v celoti, ne glede na razlog;   
3)kopirati ali razmnožiti v svojem imenu, za druge namene poleg izvajanja pogodbe.  
Evidenca vseh vrst dejavnosti obdelave. Če zakon tako določa, mora obdelovalec voditi, hraniti in po potrebi 
upravljavcu pokazati evidenco vseh vrst dejavnosti v zvezi z obdelavo podatkov v imenu upravljavca.  
Upravljanje oddajanja del podizvajalcem. Razrešitev odgovornosti. S to pogodbo podeli upravljavec 
obdelovalcu splošno pisno pooblastilo, da v zvezi z izvajanjem pogodbene storitve izbere dodatne 
obdelovalce, pri čemer mora ime podrejenega obdelovalca predhodno sporočiti upravljavcu. V primeru, da 
se obdelovalec dejansko posluži podrejenih obdelovalcev, je dolžan izbrati takšne podrejen obdelovalce, ki 
so glede na svoje izkušnje, sposobnosti in zanesljivost zmožni ustrezno zagotoviti izpolnjevanje trenutno 
veljavnih predpisov ter obenem zagotavljajo zaščito pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo.  
 
Obdelovalec se poleg tega zavezuje, da bo s podrejenimi obdelovalci sklenil posebne pogodbe ali druge 
pravne listine, v katerih bodo analitično opisane njihove naloge in obveznosti, zlasti kar zadeva predpise o 
varstvu osebnih podatkov.  
V primeru, da podrejeni obdelovalec ne izpolni obveznosti s področja varstva podatkov, prevzema 
obdelovalec vso odgovornost za izpolnitev obveznosti podrejenih obdelovalcev, obenem se zavezuje, da bo 
upravljavca razrešil vsakršne odgovornosti ter nase prevzel vse škode, zahteve, odškodnine in/ali kazni, ki 
bi upravljavca lahko doletele zaradi nespoštovanja navedenih obveznosti ter na splošno zaradi kršitve 
veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov s strani obdelovalca in njegovih podizvajalcev.  
Obdelovalec obvesti upravljavca o vseh predvidenih spremembah v zvezi z dodajanjem ali zamenjavo 
obdelovalcev ter na ta način upravljavcu omogoči, da oporeka takšnim spremembam.  
Obveznost sodelovanja. Obdelovalec nudi upravljavcu vse potrebne informacije, s katerimi dokaže 
izpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi in po veljavnih zakonskih predpisih, prav tako omogoči in pomaga 
pri vseh pregledih, vključno z inšpekcijskim pregledom, ki ga izvede upravljavec ali drug, od upravljavca 
pooblaščen subjekt. V ta namen obdelovalec priznava upravljavcu in njegovim pooblaščencem pravico do 
vstopa v njegove prostore, v katerih se izvajajo postopki obdelave ali se hranijo podatki ali dokumentacija 
v zvezi s to pogodbo. V vsakem primeru se upravljavec zavezuje v svojem imenu in imenu svojih 
pooblaščencev, da bodo informacije, zbrane med postopki preverjanja uporabljene samo za namene 
preverjanja. Obdelovalec je prav tako dolžan nemudoma obvestiti upravljavca o zahtevkih posameznikov, 
na katere se podatki nanašajo, o ugovorih, pregledih ali zahtevkih nadzornega organa in sodnih organov, ter 
o vseh ostalih pomembnih zadevah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.  
Iz te pogodbe nima obdelovalec nobenih pravic do posebnih honorarjev in/ali odškodnin in/ali nadomestil. 
 
Člen 10 - Odgovornost za nezgode oziroma škodo - obveznost razrešitve odgovornosti 
Izvajalec prevzema pri izvajanju te pogodbe vso odgovornost za katere koli poškodbe oseb oziroma 
škodo na stvareh izvajalca in naročnika in/oziroma tretjih oseb. 
Poleg navedenega se izvajalec obveže, da bo združenje EZTS GO odvezal vsakršne odgovornosti in 
zagotovil, da EZTS GO ne bo odgovorno za škodo, kot posledica uveljavljanja odgovornosti zoper 
EZTS GO zaradi navedenega neizpolnjevanja ali kršitev predpisov v neposredni ali posredni 
povezavi z izvajanjem te pogodbe. Izvajalec se tudi obveže, da bo odgovarjal in zagotovil, da bo 
naročnik prost vseh obveznosti v zvezi z zahtevki za povračilo škode, ki bi jih predložili pristojni 
subjekti oziroma tretje osebe, vključno z zaposlenimi pri izvajalcu in/oziroma podizvajalcu 
in/oziroma poddobavitelju oziroma pri naročniku, na podlagi sodnega ali izvensodnega zahtevka 
iz katerega koli naslova, ki izhaja iz te pogodbe oziroma je z njo povezan, razen v primeru 
zahtevkov za povračilo škode, ki bi izhajali iz dejanj in/oziroma opustitev, ki jih neposredno 
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povzroči naročnik. Izvajalec bo neposredno odgovoren in bo naročnika odvezal vsakršne 
odgovornosti 
in zagotovil, da bo slednji prost vseh obveznosti, ki bi izhajale iz kršitve zakonov, odlokov, 
pravilnikov, tehničnih pravilnikov, odredb lokalnih organov oziroma subjektov s strani izvajalca 
in/oziroma njegovih podizvajalcev in/oziroma poddobaviteljev, če bi bile takšne kršitve povezane 
in bi v vsakem primeru izvirale iz izvajanja te pogodbe. 
Izvajalec je predložil izjavo pooblaščene zavarovalnice za kritje na področju »splošne 
odškodninske odgovornosti« za območje Evropske unije, ki vsebuje obveznost izdaje police za 
poklicno odškodninsko odgovornost s specifičnim sklicem na projektirana dela iz 4. odstavka 24. 
člena Zakonika o javnem naročanju.  
Polica o poklicni odškodninski odgovornosti krije tveganja, povezana z opravljanjem dejavnosti v 
pristojnosti izvajalca, vključno s tveganji, povezanimi z napakami oziroma opustitvami pri sestavi 
projekta, na podlagi katerega bo izveden razpis za izvedbo del v skladu z uvodnimi ugotovitvami, 
če zaradi takšnih napak in opustitev nastanejo naročniku novi stroški projektiranja oziroma višji 
stroški. V primeru projektnih napak oziroma opustitev lahko naročnik od izvajalca zahteva, da dela 
na novo sprojektira brez dodatnih stroškov in izdatkov, z delnim ali celotnim odbitkom odškodnine, 
kot je zajamčena z zavarovalno polico. 
Polica za civilno poklicno odgovornost mora zagotavljati jamstvo za zavarovalno vsoto v višini 
najmanj 1.000.000,00 evrov. 
Polica mora biti predložena naročniku pred odobritvijo projekta oziroma ob odobritvi projekta in 
velja od datuma začetka del do datuma izdaje potrdila o začasnem prevzemu. V primeru, da polica 
ni predložena, naročnik ni dolžan izvesti plačila cene za poklicno delo. 
Izvajalec nase prevzema tudi odškodninsko in kazensko odgovornost za nezgode oziroma poškodbe 
oziroma škodo, ki bi jo povzročil osebam in/oziroma na premoženju izvajalca, naročnika, 
pridruženega subjekta oziroma tretjih oseb (vključno z zaposlenimi pri izvajalcu in/oziroma 
podizvajalcu in/oziroma poddobavitelju oziroma pri naročniku oziroma pridruženem subjektu) pri 
izvajanju storitev po tej pogodbi oziroma v zvezi z opustitvami, malomarnostjo oziroma drugimi 
oblikami neizpolnjevanja v povezavi z izvedbo storitev po tej pogodbi oziroma s tistimi, ki izhajajo 
iz kršitve zakonov, odlokov, pravilnikov, tehničnih pravilnikov, odredb organov s strani izvajalca 
in/oziroma podizvajalca in/oziroma poddobavitelja, v zvezi s to pogodbo oziroma, ki so v vsakem 
primeru z njo povezani. Izvajalec je dolžan zagotoviti, da je naročnik prost in ga odvezati vsakršne 
odgovornosti za katere koli poškodbe/škodo, ki bi jo povzročil izvajalec zgoraj navedenim osebam 
in/oziroma na zgoraj navedenem premoženju. 
Na podlagi obveznosti iz prejšnje točke 9.6 je izvajalec sklenil zavarovalno polico z naslednjimi 
podatki: _________. 
Ob sklenitvi te pogodbe je izvajalec kot jamstvo za pravilno izpolnjevanje obveznosti po tej 
pogodbi predložil dokončno varščino, položeno v skladu s 103. členom Zakonika o javnem 
naročanju. 
V primeru unovčitve, tudi samo delne, zgoraj navedene garancije, je izvajalec dolžan nemudoma 
oziroma najkasneje v desetih dneh ponovno vzpostaviti celotno garancijsko kritje.  Kršitev 
navedene obveznosti predstavlja hujši primer neizpolnjevanja in naročnik je v tem primeru 
upravičen do odpovedi te pogodbe.  
 
11. člen - Nadzor in roki za preverjanje skladnosti 
Za zagotavljanje stalnega spremljanja, napredovanja, projektiranja, za hitro ugotavljanje 
morebitnih razlogov, ki lahko negativno vplivajo na projektiranje, s posredovanjem predlogov za 
ustrezne korektivne ukrepe, hitro ugotavljanje potrebe po pridobivanju dodatnih informacij, 
tehničnih oziroma upravnih navodil in mnenj v primerjavi s tistimi, s katerim projektant že 
razpolaga, za preverjanje skladnosti z določili PrID oziroma s projektnimi določili, z internimi 
organi/službami uprave naročnika in za pomoč pri sestavi projekta, tako da se razvoju sledi »korak 
za korakom« in ob zagotavljanju stalnega posvetovanja s strokovnjakom, se izvajalec obveže, da 
bo zagotovil redna srečanja in oglede na kraju, tudi tedenske, z EOP in s strokovnjaki, kot bodo 
sproti določeni, na katerih bo izvajalec dolžan preložiti projektno dokumentacijo v nastajanju v 
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papirnati in elektronski obliki, tudi z namenom, da se zagotovi, da lahko EOP preveri pravilno 
izvajanje projektnih dejavnosti ob upoštevanju vmesnih in končnih rokov za predložitev. 
Ugotavljanje skladnosti storitve z zahtevami iz te pogodbe opravi EOP in izda certifikat o 
preverjanju skladnosti na podlagi 102. člena Zakonika o javnem naročanju.  
 
Člen 12 - Podizvajanje 
Izvajalec skladno z izjavo, podano ob predložitvi ponudbe, ne namerava dodeliti izvajanja katere 
koli dejavnosti, ki je predmet storitev, v podizvajanje 
oziroma 
izvajalec skladno z izjavo, podano ob predložitvi ponudbe, odda v podizvajanje, v obsegu največ 
30% pogodbenega zneska, izvajanje naslednjih storitev: ____________. 
Za storitve, opravljene v okviru podizvajanja, bo EZTS GO plačilo izvršil izvajalcu, razen v 
primerih, predvidenih v 13. odst. 105. čl. Zakonika. 
Če se plačila izvršijo izvajalcu, je ta dolžan EZTS GO v dvajsetih dneh od plačila posredovati izvod 
računov s potrdilom o poravnavi, ki jih izda/izdajo podizvajalec/podizvajalci. Če izvajalec ne 
posreduje računov s potrdilom o plačilu, ki jih izdajo podizvajalci v dvajsetih dneh od takšnega 
plačila, bo EZTS GO začasno odložil naslednje plačilo v korist izvajalca. Izvajalec je odgovoren za 
škodo, ki bi EZTS GO oziroma tretjim osebam nastala zaradi dejanj oseb, ki so jim bile navedene 
dejavnosti dodeljene v izvajanje. Podizvajalci so ves čas trajanja te pogodbe dolžni skrbeti za 
izpolnjevanje pogojev skladno z razpisno dokumentacijo in z veljavnimi predpisi na obravnavanem 
področju glede izvajanja dejavnosti, za katere so bili izbrani kot podizvajalci. 
Izvajalec pri EZTS GO vloži podizvajalsko pogodbo v overjenem prepisu najmanj dvajset dni pred 
datumom dejanskega začetka izvajanja storitev. Podizvajalska pogodba s priloženo tehnično in 
administrativno dokumentacijo, neposredno povzeto po dokumentih v okviru izvajalske pogodbe, 
natančno opredeljuje operativno področje podizvajanja tako glede samih storitev kot glede 
ekonomskih vrednosti. 
Izvajalec k navedeni pogodbi priloži izjavo o zagotavljanju oziroma zagotavljanju ustreznih oblik 
nadzora oziroma povezovanje v skladu z 2359. členom Civilnega zakonika glede povezav z nosilcem 
podizvajanja oziroma dela na akord. Enako izjavo mora podati vsak izmed sodelujočih subjektov 
v primeru začasnega združenja kandidatov, družb oziroma konzorcijev. 
Ob vložitvi pogodbe izvajalec predloži: 
- potrdilo, iz katerega izhaja, da podizvajalec izpolnjuje pogoje za sodelovanje skladno z 
Zakonikom glede storitve v podizvajanju, 
- izjavo podizvajalca, ki potrjuje, da za navedenega niso podani razlogi za izključitev v skladu z 
80. čl. Zakonika predvideno neposredno plačilo. 
Če zgoraj zahtevani dokumenti niso predloženi v predvidenem roku, EZTS GO ne bo odobril 
sklenitve podizvajalske pogodbe. Če predloženi dokumenti niso popolni, bo EZTS GO pozval 
izvajalca k dopolnitvi navedene dokumentacije in mu določil rok za dopolnitev. Če do preteka roka 
dopolnilo ne bo predloženo, ne bo izdano soglasje za sklenitev podizvajalske pogodbe. Stranki 
soglašata, da zgoraj navedena zahteva po dopolnitvi prekine tek roka za postopek izdaje odobritve 
za sklenitev podizvajalske pogodbe. Izvajalec je tudi dolžan pridobiti novo dodatno odobritev v 
primeru, da pride pri podizvajalski pogodbi do sprememb in da se znesek takšne pogodbe poviša 
ter v primeru, da se spremenijo pogoji iz 7. odst. navedenega 105. čl. 
Če izvajalec za namene izvajanja te pogodbe sklene podpogodbe, ki ne predstavljajo podizvajalske 
pogodbe, je o tem dolžan obvestiti EZTS GO pred začetkom opravljanja storitve in za vsako 
podpogodbo posredovati naslednje podatke: 
- imen/naziv podpogodbenika, 
- znesek podpogodbe, 
- predmet dela, storitve oziroma dobave. 
Izvajalec je poleg navedenega dolžan obvestiti EZTS GO o morebitnih spremembah takšnih 
informacij, do katerih pride v času veljavnosti podpogodbe. Podizvajalska pogodba ne pomeni 
spremembe obveznosti in dolžnosti izvajalca, ki je še naprej edini in izključni odgovorni v razmerju 
do EZTS GO za popolno izvajanje pogodbe, tudi za del, oddan v podizvajanje. Izvajalec je solidarno 
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s podizvajalcem odgovoren za obveznosti glede plač in prispevkov na načine in v primerih, 
predvidenih v 8. odst. 105. čl. Zakonika. 
Izvajalec se obveže, da bo zagotovil, da bo EZTS GO prost odgovornosti glede vsakršnega zahtevka 
tretjih oseb zaradi dejanj in krivde na strani podizvajalca oziroma njegovih pomočnikov. Izvajalec 
se obveže, da bo takoj odpovedal podizvajalsko pogodbo, če v času njenega izvajanja EZTS GO 
ugotovi neizpolnjevanje s strani podizvajalca v takšni meri, da je upravičena odpoved pogodbe, 
pri čemer se upošteva interes EZTS GO. V takšnem primeru izvajalec ne bo upravičen do kakršne 
koli odškodnine s strani EZTS GO, niti do podaljšanja rokov za izvedbo pogodbe. 
Izvajalec se v skladu s 14. odst. 105. čl. Zakonika obveže, da bo za storitve, dodeljene v 
podizvajanje, obračunaval cene na enoto, kot izhajajo iz sklepa o izbiri izvajalca, z največ dvajset 
odstotnim (20%) znižanjem ob upoštevanju kakovostnih standardov in standardov glede storitev, 
predvidenih v pogodbi o izvedbi storitev. Dejavnosti v podizvajanju ne morejo biti oddane v 
nadaljnje podizvajanje. Če izvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjih odstavkov, lahko EZTS 
GO odstopi od pogodbe, pri čemer je upravičen do povračila škode. 
Izbrani izvajalec je dolžan zamenjati podizvajalce, za katere se z ustreznim preverjanem izkaže, 
da so podani razlogi za njihovo izključitev v skladu z 80. čl. Zakonika predvideno neposredno 
plačilo. 
Za vse, kar ni posebej predvideno, veljajo določila 105. čl. Zakonika. 
 
Člen 13 - Obveznosti s področja sledljivosti finančnih tokov 
V skladu in za namene po 8. odst. 3. čl. Zakona št. 136 z dne 13. avgust 2010 se izvajalec obveže, 
da bo dosledno spoštoval zgoraj navedena določila glede obveznosti, povezanih s sledljivostjo 
finančnih tokov. Ob nespremenjeni možnosti odpovedi na podlagi te pogodbe skladno z določili 
odst. 9 bis 3. čl. Zakona 136/2010, neuporaba bančnega ali poštnega nakazila pri finančnih 
transakcijah oziroma neuporaba drugih ustreznih instrumentov za zagotavljanje celovite 
sledljivosti plačilnih postopkov, predstavlja razlog za odpoved te pogodbe. Izvajalec se za namene 
po drugi povedi 8. odst. 3. čl. Zakona 136/2010 obveže, da bo v pogodbe, podpisane s podizvajalci 
oziroma podpogodbeniki vnesel ustrezno določilo, sicer je pogodba absolutno nična, s katerim 
vsakdo izmed navedenih prevzema obveznosti glede sledljivosti finančnih tokov v skladu z 
navedenim zakonom. 
Izvajalec se obveže in zagotavlja, da bo v pogodbe, podpisane s podizvajalci in podpogodbeniki 
vneseno določilo, na podlagi katerega neuporaba bančnega ali poštnega nakazila oziroma drugih 
ustreznih instrumentov za zagotavljanje celovite sledljivosti plačilnih postopkov, predstavlja 
razlog za odpoved pogodbe. 
Izvajalec, podizvajalec ali podpogodbenik, ki se seznani z neizpolnjevanjem obveznosti glede 
finančne sledljivosti s strani nasprotne pogodbene stranke, skladno z zgoraj navedenim predpisom, 
je dolžan o tem takoj obvestiti EZTS GO in Prefekturo - Območno vladno službo za Pokrajino 
Gorica. 
EZST GO bo preveril, da je v podizvajalske pogodbe vneseno ustrezno določilo, s katerim 
podizvajalec prevzame obveznost sledljivosti finančnih tokov v skladu z zgoraj navedenim 
zakonom, sicer je takšna pogodba nična. 
Pri pogodbah o poddobavi se izvajalec obveže, da bo združenju EZTS GO, poleg informacij na 
podlagi pete povedi 2. odst. 105. čl. Zakonika, posredoval tudi ustrezno izjavo, podano v skladu z 
Odlokom predsednika republike št. 445 z dne 28. december 2012, s katero potrdi, da je bilo v 
ustrezno podpogodbo vneseno določilo, s katerim podizvajalec prevzame obveznosti glede 
sledljivosti finančnih tokov v skladu z zgoraj navedenim zakonom, sicer je pogodba absolutno 
nična. Stranki sta soglasni, da si EZTS GO pridrži pravico do vzorčnega preverjanja verodostojnosti 
potrdil v zvezi z zgoraj navedenim in lahko glede tega zahteva predložitev sklenjenih podpogodb 
in glede na rezultat izvedenega preverjanja sprejme vse najustreznejše odločitve v skladu z 
zakonom in pogodbo. 
Če se spremenijo podatki o tekočih računih in osebah, pooblaščenih za poslovanje z njimi, je 
izvajalec o tem dolžan obvestilo podati takoj oziroma najkasneje v sedmih dneh. Če takšno 
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obvestilo ni podano, izvajalec med drugim ni upravičen do vlaganja ugovorov glede morebitnih 
zamud pri plačilu niti v zvezi z že izvedenimi plačili. 
V primeru odstopa terjatev veljajo določila točke 4.9 sklepa št. 4 z dne 7. julija 
2011 ukinjenega organa za nadzorstvo nad javnimi pogodbami (danes ANAC). 
 
Člen 14 - Odstop od pogodbe 
EZTS GO je po lastni brezprizivni presoji brez potrebe po obrazložitvi upravičen do odstopa od te 
pogodbe kadar koli z vnaprejšnjim obvestilom v roku trideset koledarskih dni, o čemer izvajalca 
obvesti s sporočilom, poslanim v varni elektronski predal. 
Od datuma veljavnosti odstopa mora izvajalec prenehati z vsemi pogodbenimi storitvami in 
zagotoviti, da se s takšnim prenehanjem ne povzroči škoda združenju EZTS GO. 
Če EZTS GO odstopi od pogodbe, je izvajalec upravičen do plačila tekočih izvedenih storitev, 
opravljenih v skladu s pravili stroke ter do povračila vrednosti za obstoječe uporabne materiale 
na zalogi ter do ene desetine zneska za neopravljene storitve oziroma dobave. Navedena desetina 
je vračunana v razliko med zneskom štirih petin cene, ki predstavlja osnovo po razpisu, z 
obračunanim znižanjem na podlagi dražbe in čistim zneskom opravljenih storitev. 
 
Člen 15 - Odstop iz upravičenega razloga 
V primeru spremembe predpisov, ki se nanašajo na EZTS GO in vplivajo na izvajanje dobave 
oziroma storitev, lahko EZTS GO v celoti ali deloma enostransko odstopi od pogodbe z vnaprejšnjim 
obvestilom, posredovanim izvajalcu v varni elektronski predal najmanj trideset koledarskih dni 
pred datumom odstopa. V primeru odstopa iz upravičenega razloga v skladu s tem členom je 
izvajalec upravičen do plačila storitve, opravljene pravilno v skladu s pravili stroke, v znesku in 
pod pogoji v skladu s pogodbo in se že sedaj odpoveduje vsakršnemu zahtevku po odškodnini in 
vsem dodatnim plačilom oziroma odškodninam in/oziroma povračilom stroškov, tudi ne glede na 
določilo 1671. čl. Civilnega zakonika. 
 
Člen 16 - Prepoved odstopa pogodbe in odstop terjatve 
Razen v primeru subjektivnih okoliščin izvajalca po tej pogodbi, predvidenih v točki 2 črke d) 1. 
odst. 106. čl. Zakonika, izvajalec ne more odstopiti te pogodbe, če to stori, pa je odstop ničen. 
Za vse, kar ni posebej predvideno, veljajo določila 106. čl. Zakonika.  
Izvajalec lahko odstopi terjatve, ki izhajajo iz te pogodbe na načine, predvidene v 13. odst. 106. 
čl. Zakonika. Odstop terjatev se sklene z javno ali overjeno zasebno listino in mora biti sporočen 
EZTS GO. V takšnem primeru veljajo določila Zakona št. 52/1991. Izvajalec tudi ne sme izdajati 
pooblastil za prejemanje zneskov v kakršni koli obliki. 
Izvajalec se v primeru odstopa terjatev obveže, da bo sporočil šifro razpisa CIG ________ 
prevzemniku terjatve, lahko tudi v pogodbi o odstopu, da se ta številka navede na uporabljenih 
plačilnih instrumentih. Prevzemnik je dolžan uporabljati ustrezne transakcijske račune in vnaprej 
nakazovati plačila izvajalcu z bančnim ali poštnim nakazilom na tonamenske transakcijske račune 
izvajalca in navesti šifro razpisa CIG. 
Če izvajalec ne izpolnjuje obveznosti po tem členu, ta pogodba samodejno preneha, pri čemer je 
EZTS GO upravičeno do povračila škode. 
 
17. člen - Odpoved pogodbe zaradi neizpolnjevanja 
EZTS GO si pridrži pravico do odpovedi te pogodbe, če skupni znesek pogodbene kazni presega 10% 
vrednosti pogodbe oziroma v primeru hujšega neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani 
izvajalca. V takšnem primeru je EZTS GO upravičen predlagati izvršbo v škodo izvajalca. Združenje 
EZTS GO je upravičeno do povračila morebitne višje škode. 
Stranki sta soglasni, da EZTS GO v vsakem primeru, pri čemer ni dolžan predhodno določiti roka 
za izpolnitev, odpove to pogodbo v skladu s 1456. čl. Civilnega zakonika potem ko poda izjavo, ki 
se sporoči izvajalcu z obvestilom, poslanim v varni elektronski predal v primerih, predvidenih v 
naslednjih členih: pogoji in načini izvajanja storitve (5. člen); obveznosti, ki izhajajo iz delovnega 
razmerja (6. člen); obveznost varovanja tajnih podatkov (7. člen); odgovornost za nezgode in 
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škodo (9. člen); podizvajanje (11. člen); prepoved odstopa pogodbe in odstop terjatev (15. člen); 
obveznosti in izpolnitve v breme izvajalca (23. člen). 
Podanost primera iz 4. odst. 108. čl. Zakonika predstavlja razlog za odpoved te pogodbe 
(nespoštovanje rokov za izpolnitev zaradi malomarnosti izvajalca). 
Poleg navedenega predstavlja razlog za odpoved te pogodbe v skladu z odstavkom 9 bis 3. čl. 
Zakona 136/2010, neuporaba bančnega ali poštnega nakazila oziroma drugih ustreznih 
instrumentov za zagotavljanje celovite sledljivosti plačilnih postopkov. 
V primeru odpovedi te pogodbe se izvajalec obveže, da bo EZTS GO neposredno ali preko tretjih 
oseb posredoval vso tehnično dokumentacijo in potrebne podatke za njeno izvršitev. Izvajalec je 
upravičen zgolj do plačila storitev za ustrezno opravljene storitve, znižano za dodatne stroške kot 
posledica odpovedi pogodbe. 
V skladu s 110. čl. Zakonika EZTS GO progresivno pozove subjekte, ki so sodelovali pri izvirnem 
postopku razpisa, kot izhajajo iz razvrstitvene lestvice, da z njimi sklene novo pogodbo za 
dokončanje izvajanja te pogodbe. Izbira se opravi pod enakimi pogoji, kot so že bili predlagani 
izvirnemu izbranemu izvajalcu ob predložitvi ponudbe. 
Nato se posredujejo pozivi, najprej subjektu, ki je oblikoval najugodnejšo ponudbo, vse do petega 
najugodnejšega ponudnika, pri čemer ni upoštevan na začetku izbrani ponudnik. 
 
Naročnik lahko odpove to pogodbo, če izvajalec ni izpolnil zahteve po izpolnitvi, ki mu jo je 
naročnik dolžan vročiti najmanj petnajst (15) dni vnaprej v varni predal elektronske pošte, kot ga 
sporoči izvajalec ob predložitvi ponudbe, v primerih iz 108. člena Zakonika o javnih naročilih in v 
naslednjih v nadaljevanju navedenih primerih: 

a. neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, 
b. izkazana nesposobnost oziroma neustreznost, tudi samo pravna, za izvedbo storitev, 
c. prekinitev izvajanja storitev s strani izvajalca brez upravičenega razloga, 
d. upočasnitev storitev brez upravičenega razloga, 
e. odstop pogodbe, tudi samo delni, 
f. nedosledno izpolnjevanje navodil EOP in/oziroma drugih pristojnih organov za izdajo 
ustreznih dovoljenj, 
g. neskladnost storitev s specifikacijami v pogodbi in z namenom pogodbe, 
h. materialne napake pri projektiranju in/oziroma nespoštovanje določil na obravnavanem 
področju, 
i. izrek enega od ukrepov za začasno prekinitev opravljanja dejavnosti v skladu s 1. 
odstavkom 14. člena ZO 81/08 oziroma izničenja števila točk zaradi ponavljajočih kršitev s 
področja zdravja in varstva pri delu v skladu z odstavkom 1-bis 27. člena navedenega 
Enotnega besedila s področja varnosti in zdravja pri delu ter ustreznega slovenskega 
predpisa (Ur. l. RS, št. 43/2011), 
j. pridobitev enotne izjave o redno plačanih prispevkih (DURC) brez vpisov pod pogoji iz 5. 
odstavka 30. člena Zakonika o javnem naročanju; v takšnem primeru EOP poda ugovor v 
zvezi z obremenilnimi podatki in dodeli najmanj petnajstdnevni (15) rok za predložitev 
nasprotnih trditev. V primeru, da se nasprotne trditve ne predložijo oziroma so neustrezne, 
naročniku predlaga odpoved pogodbe, 
k. vsak drugi razlog, predviden v drugih razpisnih dokumentih. 

 
Člen 18 - Odpoved pogodbe zaradi prenehanja izpolnjevanja pogojev moralne neoporečnosti 
EZTS GO bo brez predhodnega obvestila kadar koli odstopil od te pogodbe, ne glede na stanje 
njenega izvajanja, če je zoper izvajalca izdana pravnomočna odločba, na podlagi katere je 
odrejen eden ali več preprečevalnih ukrepov v skladu z antimafijskimi zakoni in z njimi povezanimi 
preprečevalnimi ukrepi. 
V vsakem primeru lahko EZTS GO odstopi od pogodbe, če se ugotovi, da ni več izpolnjen kateri 
koli drug pogoj glede moralne neoporečnosti, zahtevan v skladu z navedenim 80. čl. 
EZTS GO lahko v času veljavnosti pogodbe od nje odstopi tudi, če je podan eden ali več pogojev, 
predvidenih v 1. odst. 108. čl. Zakonika. 
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Izvajalec je upravičen zgolj do plačila storitev za ustrezno opravljene storitve, znižano za dodatne 
stroške kot posledica odpovedi pogodbe. 
 
Člen 19 - Pogodbene kazni 
Na tem mestu se štejejo kot v celoti ponovljene pogodbene kazni iz 12. čl. Tehničnih razpisnih 
pogojev, ki so sestavni del te pogodbe. 
Razen v zgoraj navedenih okoliščinah, v primeru dodatnih storitev, ki niso v skladu z načini 
izvajanja, opisanimi v Tehničnih razpisnih pogojih, se obračuna spremenljiva pogodbena kazen od 
0,05‰ (nič vejica nič pet promila) do 5% (pet odstotkov) pogodbenega zneska, brez DDV in 
socialnih prispevkov, za vsako ugotovljeno nespoštovanje in glede na na njihovo težo. 
O morebitnem neizpolnjevanju pogodbe, zaradi katerega pride do obračunavanja pogodbene 
kazni, izvajalca o pisni obliki obvesti edini odgovorni za postopek. Izvajalec je v vsakem primeru 
dolžan svoja izvajanja posredovati edinemu odgovornemu za postopek v roku največ pet delovnih 
dni od prejema opozorila o neizpolnjevanju. Če EZTS GO meni, da navedene navedbe niso 
utemeljene oziroma če ni podan odgovor oziroma če odgovor ne prispe v roku, se lahko obračunajo 
zgoraj navedene kazni. V primeru obračunavanja zgoraj navedenih kazni bo EZTS GO poskrbelo za 
zadržanje zneska ob izplačilu ustreznih računov oziroma lahko unovči varščino v višini utrpljene 
škode. 
 
Člen 20 - Stečaj izvajalca oziroma smrt nosilca dejavnosti 
V primeru stečaja izvajalca pride do odpovedi te pogodbe ope legis. Če je izvajalec samostojni 
podjetnik, lahko EZTS GO v primeru smrti, prepovedi opravljanja funkcije ali dejavnosti nosilca 
nadaljuje z izvajanjem pogodbe z njegovimi dediči oziroma upravičenci oziroma lahko odstopi od 
pogodbe. V primeru začasnega združenja kandidatov ali navadnih konzorcijev veljajo določila 17. 
in 18. odstavka 48. člena Zakonika. 
V skladu s 110. čl. Zakonika v primeru stečaja, prisilne likvidacije oziroma prisilne poravnave 
oziroma likvidacijske insolventnosti oziroma likvidacije izvajalca oziroma odpovedi pogodbe v 
skladu s 108. čl. Zakonika oziroma odstopa od pogodbe v skladu z odstavkom 4-ter 88. čl. 
Zakonskega odloka št. 159 z dne 6. september 2011 oziroma v primeru sodne izjave, da je pogodba 
neveljavna, lahko EZTST GO progresivno pozove subjekte, ki so sodelovali na izvornem postopku 
razpisa, kot izhaja iz ustrezne razvrstitvene lestvice z namenom, da se sklene nova pogodba za 
dodelitev dokončanja storitve, ki je predmet izvajalske pogodbe. Izbira se opravi pod enakimi 
pogoji, kot so že bili predlagani izvirnemu izbranemu izvajalcu ob predložitvi ponudbe. 
 
Člen 21 - Sprememba pogodbe v času njene veljavnosti 
Če je med izvajanjem te pogodbe potrebno povečati ali zmanjšati obseg storitev do višine ene 
petine zneska po tej pogodbi, lahko EZTS GO naloži izvajalcu izvedbo takšnih storitev pod enakimi 
pogoji. V tem primeru izvajalec ne more uveljavljati pravice do odpovedi pogodbe. 
Spremembe in variante so urejene v skladu s 106. čl. Zakonika. Izvajalec izrecno sprejme izvajanje 
vseh nebistvenih sprememb, za katere EZTS GO meni, da so ustrezne, če se bistveno ne spremeni 
narava dejavnosti, ki je predmet te pogodbe in če to za izvajalca ne predstavlja dodatnega 
bremena. Izvajalec ne sme izvesti variacij ali sprememb pogodbe, če jih ne potrdi EZTS GO. 
 
Člen 22 - Skrbnik pogodbe in odgovorni za storitev 
EZTS GO je edinega odgovornega za postopek imenovalo za skrbnika pogodbe, Ta zagotavlja nadzor 
nad njenim izvajanjem in preverja spoštovanje predpisov, ki urejajo obravnavano področje. 
Če ni določeno drugače, EZTS GO praviloma poda in prejme vse izjave ter na splošno vsa obvestila 
v zvezi s tehničnim izpolnjevanjem pogodbe preko edinega odgovornega za postopek. 
Naloga navedene osebe bo, da v dogovoru z izvajalcem sestavi zapisnik o začetku izvajanja 
dejavnosti, da preverja, da se storitve tehnično izvajajo skladno z roki, načini in programi, 
vsebovanimi v tej pogodbi in v dokumentih, na katere se pogodba sklicuje, da preverja, v dogovoru 
s pristojnimi službami EZTS GO, da so vsi administrativni in računovodski dokumenti, povezani z 
dejavnostmi, pravilni in skladni s standardi ter običaji EZTS GO in preverja skladnost v času 
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izvajanja ter izda ustrezno potrdilo o preverjanju skladnosti pred izvršitvijo plačila vsakega 
računa. 
Izvajalec bo sporočil navedeno ime odgovorne osebe, ki bo komunicirala z naročnikom, v imenu in 
za račun izvajalca, v zvezi z izvedbo obravnavanih del. 
 
Člen 23 - Izdajanje računov in plačila 
Izvajalec bo lahko, za namene plačevanja pogodbenega zneska v skladu s 5. čl. te pogodbe, izdajal 
račune za naslednje vmesne situacije za navedene storitve: 
1. Za PGD in PZI ter koordinacijo varnosti v fazi projektiranja:  

- 20 % pogodbenega zneska na podlagi predložitve elaboratov za PGD, 
- 30 % pogodbenega zneska na podlagi odobritve elaboratov za PGD s strani EOP, po pridobitvi 

soglasij pristojnih organov, za katere je bila zahteva vložena v skladu z zakonom, po 
predhodnem povračilu stroškov objave s strani izvajalca, 

- 50 % pogodbenega zneska na podlagi preverjanja s pozitivnim izidom in potrditve 
elaboratov za PGD s strani EOP. 

2. Za dejavnost izvedbe meritev, parcelnega načrta za razlastitev in delitvenih načrtov: 
- 20 % pogodbenega zneska na podlagi zaključka postopkov izmere na terenu, 
- 40 % pogodbenega zneska na podlagi predložitve delitvenih načrtov pri katastrskih in 

zemljiškoknjižnih uradih, 
- 30 % pogodbenega zneska ob odobritvi katastrskih-zemljiškoknjižnih načrtov, 
- 10 % po zaključku razlastitvenih postopkov. 

3. Za vodstvo del in koordinacijo varnosti v fazi izvedbe se plačilo izvede na podlagi vmesnih 
situacij, v sorazmerju z zneski, izplačanimi izvajalcu del, pri čemer bo plačilo preostalega zneska 
v višini 10 % pogodbenega zneska za dejavnosti izvršeno na podlagi izdaje potrdila o tehnično-
upravnem prevzemu del. 
Plačilo vsakega računa bo izvršeno v 30 dneh od datuma prejema, po predhodni izdaji potrdila o 
preverjanju skladnosti med izvajanjem s strani EOP. 
Cena, določena »za celoto« za zgoraj navedene dejavnosti, vključuje vse, kar je potrebno za 
celovito izvedbo naročila v skladu s pravili stroke v vseh delih storitve, ob upoštevanju veljavnih 
predpisov in določil te pogodbe ter vseh pogodbenih dokumentov.  
Izvajalec izrecno soglaša, da cena po tem razpisu vključuje in predstavlja celovito plačilo za vse 
dejavnosti, potrebne za izvedbo storitev, ki so mu bile oddane v izvajanje ob spoštovanju veljavnih 
zakonov, predpisov in pravilnikov, vključno z vsemi dejavnostmi, potrebnimi za izpolnjevanje 
predpisov naročnika in/oziroma pristojnih organov ter subjektov, za pomoč pri preverjanju ter 
vsemi drugimi potrebnimi tehničnimi in administrativnimi dejavnosti. 
Izvajalec se že sedaj odpoveduje kakršnemu koli plačilu poleg cene, predvidene po tej pogodbi, 
morebitnim povišanjem tarife, ki bila sprejeta v času veljavnosti pogodbe, uskladitvi oziroma 
reviziji zneskov na splošno ter vsakemu povišanju za delne zadolžitve oziroma zaradi prekinitve 
zadolžitve iz katerega koli razloga, nad katerim naročnik nima nadzora.   
Stranki sta soglasni, da dogovorjena cena vključuje vse dodatne stroške in izdatke, ki bi bili 
potrebni za izvedbo dogovorjenih dejavnosti, vključno s potnimi stroški in stroški za potovanja, 
opravljena iz katerega koli naslova.  
Vsak račun mora vsebovati sklic na to pogodbo, na identifikacijsko število razpisa (CIG) in na 
posamezno vrsto dejavnosti. 
Za namene nakazila in če so računi dani v plačilo, bo naročnik tudi za podizvajalca pridobil enotni 
dokument o rednem plačevanju prispevkov (D.U.R.C.), s katerim bo potrjeno redno plačevanje 
socialnih prispevkov in obveznega zavarovanja za primer nezgode pri delu in poklicne bolezni 
zaposlenih. 
Naročnik bo, ob spoštovanju določil člena 48-bis OPR št. 602 z dne 29. septembra 1973 z n.s.d., 
na načine, kot jih določa odlok Ministrstva za gospodarstvo in finance št. 40 z dne 18. januar 2008, 
za vsako plačilo v višini nad EUR 5.000,00 (brez DDV), preveril, ali prejemnik izpolnjuje obveznosti 
plačila na podlagi vročitve enega ali več pozivov za plačilo v skupni višini, ki ni nižja od navedenega 
zneska. 
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Če družba Agenzia delle entrate - Riscossione (Agencija za prihodke - pobiranje dajatev) sporoči, 
da prejemnik nima plačanih obveznosti, bo naročnik upošteval določilo 3. čl. zgoraj navedenega 
izvedbenega odloka. 
Na zneske, ki jih naročnik ne izplača, ker niso predložena potrdila po tem členu, se ne 
obračunavajo obresti. 
Računi, sestavljeni v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi bodo naslovljeni na GECT GO (EZTS GO) 
(C.F./davčna številka: 91036160314) –Via/Ulica Cadorna 36, 34170 - Gorizia (Gorica) in na njih bo 
naveden način plačila, vključno s šifro IBAN. 
Računi morajo biti izdani v elektronski obliki v skladu z določili Ministrskega odloka št. 55/2013. 
Računi, izdani na drugačen način, ne bodo sprejeti. Enotna šifra službe je UF7T8L. 
EZTS GO posluje na področju "split payment" v skladu s črko b) 629. odst. 1. čl. Zakona št. 
190/2014. 
Naročnik bo znesek po navedenih računih nakazal na transakcijski račun, kot ga navedene 
izvajalec. 
 
Člen 24 - Obveznosti in izpolnitve v breme izvajalca 
Izvajalec prevzema vse obveznosti in tveganja, ki se štejejo kot plačani s pogodbenim zneskom, v 
zvezi z dejavnostmi in izpolnjevanji, ko so potrebna za celovito izvedbo predmeta pogodbe, pri 
čemer so zgolj primeroma z neizčrpno navedbo vključene obveznosti, povezane s prevzemom 
dokumentov in njihovim prevozom v prostore izvajalca z morebitnimi prevoznimi in potnimi stroški 
ter dnevnicami za zaposlene, ki sodelujejo pri izvajanju storitve ter s tem povezanimi izdatki za 
zavarovanje. 
Izvajalec se obveže, da bo storitve po tej pogodbi izvedel v skladu s pravili stroke ter ob 
spoštovanju vseh veljavnih tehničnih in varnostnih standardov ter določil, tudi tistih, ki bi utegnila 
biti izdana v času trajanja te pogodbe in pod pogoji ter načine, v rokih in ob upoštevanju določil, 
vsebovanih v tej pogodbi ter njenih prilogah. Stranki sta soglasni, da morebitne višje stroške, ki 
bi bili posledica nespoštovanja navedenih standardov in določil, nosi izključno izvajalec in se šteje, 
da so v vsakem primeru poravnani s plačilom pogodbenega zneska. Izvajalec zato ne bo mogel od 
naročnika zahtevati plačila kakršnega koli zneska iz takšnega naslova. 
Izvajalec se izrecno obveže, da bo zagotovil, da naročnik ne bo odgovarjal za kakršno koli posledico 
nespoštovanja veljavnih tehničnih, varnostnih in sanitarnih standardov ter predpisov. 
Izvajalec se obveže, da bo spoštoval vsa navodila v zvezi z izvajanjem pogodbe, ki bi jih prejel od 
naročnika ter da bo naročnika takoj obvestil o vsaki okoliščini, ki vpliva na izvajanje te pogodbe. 
Naročnik si pridrži pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila preveri celovito in pravilno 
izvajanje te pogodbe. Izvajalec se tudi obveže, da bo s svojim sodelovanjem omogočil izvajanje 
takšnih preverjanj. 
Izvajalec je dolžan naročniku sporočiti vsakršno spremembo v lastništvu podjetja, v njegovi 
strukturi in v tehničnih ter upravnih organih. Navedeno obvestilo mora prispeti k naročniku v 
desetih dneh od nastanka spremembe. 
Nobena dokumentacija, ki jo sestavi oziroma pripravi izvajalec pri izvajanju te pogodbe, ne sme 
biti na kakršen koli način posredovana ali sporočena tretjim osebam brez izrecnega predhodnega 
soglasja naročnika. 
V primeru, da izvajalec ne ravna v skladu z določili gornjih odstavkov, ima organ, poleg pravice 
do povračila škode, pravico do odpovedi te pogodbe v skladu s 16. členom. 
 
Člen 25 - Sodna pristojnost 
O vseh sporih, ki izhajajo iz izvajanja te pogodbe, odloča pristojni sodni organ. Pristojnost 
arbitraže je izključena. 
 
Člen 26 - Obličnost pogodbe, davčne obveznosti, stroški pogodbe  
Pogodba je sklenjena v elektronski obliki v skladu s 14. odst. 23. člena Zakonika v povezavi s 6. 
čl. UZM  št. 145 z dne 23. decembra 2013, pretvorjenega z Zakonom št. 9 z dne 21. februarja 2014. 
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Stroške sklenitve te pogodbe krije izvajalec, vključno s stroški registracije v primeru uporabe in 
vse druge davčne dajatve. Taksa za koleke znaša EUR 16,00 na vsake štiri strani te listine.  
V skladu s 4. odstavkom 73. člena Zakonika o javnem naročanju, v povezavi z 2. odstavkom 5. 
člena MO z dne 2. decembra 2016 je stroške za objavo v Uradnem listu Republike Italije, v 
posebnem delu, namenjenem javnim pogodbam, gospodarski subjekt, ki se mu dodeli storitev v 
izvajanje, dolžan naročniku povrniti v roku 60 dni od oddaje naročila. 
V skladu s 4. odstavkom 73. člena Zakonika o javnem naročanju, v povezavi s 6. odstavkom 2. 
člena MO z dne 2. decembra 2016 je stroške za objavo v dnevnem časopisu, gospodarski subjekt, 
ki se mu dodeli storitev v izvajanje, dolžan naročniku povrniti v roku 60 dni od oddaje naročila. 
Izvajalec izjavlja, da se obravnavane storitve izvajajo pri poslovanju podjetja in da gre za posle, 
na katere se obračuna DDV, ki ga je izvajalec dolžan plačati s pravico do povračila v skladu z 
Odlokom predsednika republike št. 633/72. Posledično se na to pogodbo obračuna registrska taksa 
v fiksni višini v skladu s 40. čl. Odloka predsednika republike št. 131/86, pri čemer vse stroške v 
zvezi s tem krije izvajalec. 
Stranki te pogodbe dovoljujeta obdelavo njunih osebnih podatkov skladno z veljavnim zakonom. 
Navedeni podatki se lahko vnašajo v baze podatkov, elektronske arhive in telematske sisteme 
samo za namene in postopke, povezane s to pogodbo in ustrezne s tem povezane davčne postopke. 
 
Ta pogodba je sestavljena na elektronskem nosilcu in podpisana z elektronskima podpisoma obeh 
pogodbenih strank. 
 
GECT GO 
Elektronsko podpisala Sodinijeva v skladu z ZO št. 82 z dne 7. marca 2005 in z Odlokom predsednika 
ministrskega sveta z dne 22. februarja 2013 z n.s.d. 
 
IZVAJALEC 
Elektronsko podpisal ___________  v skladu z ZO št. 82 z dne 7. marca 2005 in z Odlokom 
predsednika ministrskega sveta z dne 22. februarja 2013 z n.s.d. 


