idlagi 8. tocke prvega odstavka 17. elena Zakona 0 javnem n arocanju
'_~ , nkilist R8 s t.. 1?8/2?h06, 16(2 008)d' Dbirektive 2?h04/ 18(E C 0 us~laditvi
p ov za 0d dajo javru
riaroci 1 za 0 avo, javni
riaroci 1 za storitve in
~
1 narocil za gradnje in XVII. poglavja Obligaeijskega zakonika
(Uradni list
R8 st. 97/2007; OZ-UPBl) sklepata:

p

Univerza v Mariboru, Slomekov
trg 15, 2000 Maribor, maticna
5089638000, davcria st. 8171674705, kijo zastopa prof. dr. Ivan Rozman
(v nadaljevanju narocnik]

St.

in
UNI Servis d.o.o., Krekova uliea 2, 2000 Maribor, maticn a st. 3278824000,
davcna st. 85671657, ki ga zastopa Primoz-.Juhart
(v nadaljevanju prevzemnik narocila)

naslednjo
POGODBO 0 NOTRANJEM NAROCANJU
st. 4/IH-2009
organizacije in izvedbe prireditve »Gremo na prvi rok 2009«

1.

clen

Stranki uvodoma ugotavljata, da:
je prevzemnik narocila v stoodstotni lasti druzbe TehnoCenter UM d.o.o.,
Krekova uliea 2, 2000 Maribor, maticna st. 2136210000,
davcna st.
8176150682, ki je v stoodstotni lasti Centra za interdiseiplinarne
in
mu1tidiseiplinarne raziskave in studije Univerze v Mariboru, Krekova uliea
2,2000 Maribor, maticna st. 5883270000, davcna st. 8164183025,
je Center za interdiseiplinarne
in multidisciplinarne
raziskave in studije
Univerze v Mariboru zavod, katerega edini ustanovite1j je Univerza v
Mariboru,
prevzemnik riarocila vecino svoje dejavnosti opravlja za n arocnika oziroma
osebe iz prve in druge alineje tega elena,
ima druzba UNI Servis d.o.o. triclanski nadzorni svet, ki ima siroka
pooblastila pri poslovanju in nadzorovanju druzbe,
da se nadzorni svet iz prejsnje alineje ob1ikuje tako, da dva clana imenuje
ustanovite1j, druzba TehnoCenter UM d.o.o. na predlog Upravnega odbora
Univerze v Mariboru, enega pa samostojno,
da je prevzemnik narocila zaradi ugotovitev iz prejsnjih
alinej pod

nadzorom

narocnika,

ki slednjemu

omogoca, da vpliva na odlocitve

prevzemnika narocila, in sieer lahko odlocilrio vpliva na strateske
na pomembne odlocitve te druzbe.
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/

eilje in

2.

<Slen

Stranki skladno z ugotovitvami iz prejsnjega elena ugotavljata, da v druzbi UNI
Servis d.o.o. ni prisoten zasebni kapital, da prevzemnik narocila vecino svoje
dejavnosti opravlja za narocnika
oziroma osebe iz prve in druge alineje
1. elena, ter da ima narocnik nad delovanjem druzbe UNI Servis d.o.o. tak
nadzor, kot ga ima nad delovanjem svojih sluzb.
Stranki
dalje soglasno ugotavljata,
da so zaradi ugotovitev iz prejsnjih
odstavkov v njunem razmerju izpolnjeni vsi pogoji za notranje razmerje (inhouse), ki jih je izoblikovala praksa Sodisca ES v zadevah C-107/98,
C84/03,
C 231/03,
(Coname]

Comurie

di

de

C-458j 03,

itd. in je zato ta pogodba skladna z zahtevami Zakona 0
javnem n arocanju (Uradni list RS St. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju ZJN2) in Direktive 2004/18/EC
0 uskladitvi
postopkov za oddajo javnih narocil za
dobavo, javnih riarocil za storitve in javnih narocil za gradnje, in ne predstavlja
javnega narocila. V skladu z navedeno prakso Sodisca ES tako razmerje tudi
ni denarno pogodbeno razmerje med dvema pravno locenima subjektoma v
temvec je zgolj izvrsevanje nalog, kot bi jih
smislu Direktive 2004/18/EC,
izvrsevala notranja organizacijska enota narocnika in ne druga pravna oseba.

3.

clen

Predmet te pogodbe je organizacija in izvedba prireditve »Grerno na prvi rok
2009« (v nadaljevanju prireditev), ki bo v mesecu oktobru (pogodbeni stranki
koledarja,
bosta tocen termin dolocili na podlagi sprejetega akademskega
sporazumno) .
Narocnik v skladu s prvim odstavkom tega elena pri prevzemniku
naroca potrebne storitve, ki obsegajo naslednja dela in naloge:

narocila

I. PRIPRAVA NA PRIREDITEV
1.
2.
3.

4.
5.

priprava programskega predloga
priprava tehnicno-operativnega
predloga
priprava celostne podobe prireditve
priprava predstavitvenih in propagandnih
pridobitev potrebnih soglasij, priglasitev
projekta

materialov
in podobno za zacetek izvajanja

II. PRIREDITEV
1.
2.
3.
4.

izvedba programa prireditve
organizacija
prireditvenega
prostora
mesta, ... )
ozvocenje in razsvetljava na prireditvi
organizacija varovanja prireditve
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(oder,

infrastruktura,

parkirna

III. PO ZAKWUCKU PRIREDITVE
1.
2.

ureditev prostora v prvotno stanje
analiza prireditve in priprava porocil

Narocnik daje prevzemniku
na prireditev:

narocila naslednja

navodila oziroma pogoje vezane

1. Za potrebe nemotene priprave in koordinacije izvedbe projekta narocnik
prevzemnik narocila dolocata naslednje odgovorne osebe:
S strani narocnika:

S strani prevzemnika

in

doc. dr. Bostjan Brumen
Alen Vidonja
riarocila:

Primoz Juhart
Zelimir Pavlovic

2. Vsebinska izvedba programskega dela prireditve je priloga k tej pogodbi in je
predhodno usklajena z narocnikom
3. Prevzemnik narocila mora pri svojem delu upostevati riarocnikove interese
in si prizadevati za rezultat, ki bo za narocnika najugodnejsi.

4.

clen

Skupna pogodbena vrednost del po tej pogodbi znasa 39.900,00
besedo devetintridesettisoedevetstoevrov
neto plus DDV.

EUR + DDV, z

Narocnik bo storitve iz prejsnjega elena prevzemniku narocila placal po
izstavljenih racunih, glede na predvideno dinamiko potrebnih placil kot jih
predvideva stroskovna struktura prireditve:
25.000,00 EUR + DDV
7.900,00 EUR + DDV
7.000,00 EUR + DDV

po podpisu pogodbe (30.06.)
po izvedeni prireditvi (30.09.)
po oddanem porocilu (23. 10.)

Cenik storitve iz prejsnjega clena je pred podpisom te pogodbe dolocil narocnik
po ugotovitvi cen na trgu podobnih storitev, tako da so cene storitev nizje od
cen, ugotovljenih na trgu.
S preucitvijo trznih cen po prejsnjem odstavku so v tej pogodbi izpolnjene vse
zahteve iz 8. tocke prvega odstavka 17. elena ZJN-2.

5.

clen

Pogodbeni stranki sta se dolzni sproti pravocasno obvescati
lahko vplivalo na (ne)izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

0

vsem, kar bi

Prevzemnik riarocila mora v skladu s to pogodbo porocati narocniku
pisno obvestiti 0 vseh pomembnih okolisciriah izvajanja te pogodbe.
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in ga

6.
Prevzemnik
pogodbe.

narocila

clen

se zaveze zaceti izvajati narocilo z dnevom podpisa
7.

te

<Hen

Za primer, da prevzemnik narocila ne bo pravilno izpolnil svoje obveznosti
glede riaroceriega posla, mu narocnik ne bo poravnal zadnjega obroka placila
iz 3. alineje 2. odstavka 4. elena te pogodbe, ki predstavlja 17,5% pogodbenega
zneska.

8.

clen

Prevzemnik riarocila je dolzan izvesti navedene faze projekta in izdelati ter
narocniku oddati koncno porocilo v tiskani obliki, najkasneje 30.10.2009, na
naslov narocnika,
Koncno porocilo mora vsebovati navedbo dosezenih rezultatov, navedbo vseh
izvedenih aktivnosti, celovito porocilo 0 spostovanju rokov ter morebitne
priloge.

9.

clen

Stranki se obvezujeta, da bosta varovali dokumente
kot uradna ali poslovna tajnost oziroma skrivnost.

in podatke, ki so doloceni

Stranki se obvezujeta, da bosta varovali zaupnost
poslovno obcutljivih
dokumentov in podatkov, ki lahko povzrocijo gospodarsko skodo drugi stranki,
tudi ce ti niso doloceni kot drzavna, uradna, vojaska ali poslovna tajnost
oziroma skrivnost.

10.

clen

Prevzemnik narocila zagotavlja, da nobena od pooblascenih oseb prevzemnika
narocila, niti nobeden od njenih svetovalcev v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni
sprejel nobenega placila ali druge ugodnosti od riarocn ika oziroma osebe, ki je
pri narocniku zaposlena, niti taksno placilo ali ugodnost nobenemu ni bila
obljubljena.
Narocnik zagotavlja,
svetovalcev v zvezi s
druge ugodnosti od
zaposlena, niti taksno

da nobena od pooblascenih oseb narocnika ali njenih
sklenitvijo te pogodbe ni sprejela nobenega placila ali
prevzemnika narocila oziroma osebe, ki je pri njem
placilo ali ugodnost nobenemu ni bila obljubljena.

V primeru krsitve dolocb prejsnjih tock se ta pogodba razdre.

11.

clen

Za vse pravice in obveznosti iz te pogodbe 0 katerih se stranki nista posebej
dogovorili veljajo dolocila obligacijskega zakonika. Z dnem, ko stopi v veljavo ta
pogodba, prenehajo veljati vse predhodne ustne in pisne izjave volje med
pogodbenikoma, s katerim so se urejali medsebojni odnosi med strankama
vezani na predmet iz te pogodbe.
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12. clen
Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne medsebojne spore v zvezi s to
pogodbo resevati sporazumno, ce pa to ne bo mozno, se bode spori resevali
pred pristojnim sodiscem.

13. clen
Ta pogodba zacne veljati, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki,
sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
izvod.
Vsaka pogodbena stranka
lastnorocno podpise.

pogodbo prebere

in jo v znak priznanja

Vse morebitne spremembe in dopolnitev te pogodbe narocnik
narocila dogovorita in uredita z aneksom k tej pogodbi.

V Mariboru, dne

. DG

~

in je
po en

vsebine

in prevzemnik

(

Prevzemnik narocila:
UNI Servis d.o.o.

Narocnik:
Univerza v Mariboru

Primoz .Juhart

prof. dr. Ivan Rozman
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