Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, ki ga zastopa Damir Jurenec po
posamičnem pooblastilu direktorja št. 10/2017
Matična številka: 3992071000
ID številka za DDV: SI 92859976
(v nadaljevanju besedila: naročnik)
in
, ki ga zastopa direktor
Matična številka:
ID številka za DDV:
(v nadaljevanju besedila: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O POSLOVNEM SODELOVANJU
na področju vzdrževalnih storitev in dobave rezervnih delov za vozila po
Pogodbi št. JN–10/2019

PREDMET POGODBE
1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
̶
je naročnik izvedel javno naročilo za najem štirih avtobusov za obdobje dveh (2) let z
upoštevanjem okoljskih vidikov (v nadaljevanju besedila: javno naročilo),
̶
je izvajalec pooblaščeni zastopnik oz. distributer serviser vozil in dobavitelj rezervnih oziroma
nadomestnih delov proizvajalca vozil
ter ima ustrezne prostore, opremo in
organizacijsko – kadrovsko strukturo za izvajanje avtoservisno – remontnih storitev vozil
znamke
, znotraj in izven garancijskega roka, skupaj z oskrbo z originalnimi in
neoriginalnimi rezervnimi deli,
̶
ima naročnik kot operater prav tako ustrezne prostore, opremo in ustrezno kadrovsko
strukturo za izvajanje tehničnih storitev servisnega vzdrževanja vozil.
2. člen
Naročnik se zaveže najeta vozila uporabljati in vzdrževati v skladu z navodili za uporabo, ki jih
predpisuje proizvajalec oz. izvajalec ter se prav tako zaveže upoštevati predpisane intervale za
posamezne pogoje uporabe.
3. člen
Pogodbeni stranki se na osnovi ugotovitev iz 1. člena te pogodbe dogovorita, da:
a) bo izvajalec, za naročnika v skladu z dogovorom opravljal vzdrževalne storitve na vozilih, ki so
predmet najemne pogodbe in dobavo ustreznih rezervnih delov. Vzdrževalne storitve po tej
pogodbi zajemajo:

̶
̶
̶
̶

večja in izredna vzdrževalna dela in popravila (motorja, menjalnika, pogonskega
sklopa),
avtokleparska in avtoličarska dela,
popravila klimatskih naprav,
druga dela in popravila v skladu z dogovorom med strankami.

b) bo naročnik v svojih prostorih izvajal manjše storitve servisnega vzdrževanja vozil. Manjše
storitve servisnega vzdrževanja vozil po tej pogodbi zajemajo:
̶
manjša popravila karoserije vozila, ki so potrebna zaradi posledic prometnih nesreč,
nezgod, vandalizma, ali popravilo škode na vozilu, ki jo povzroči kakršnokoli nasilje,
̶
popravilo škode na vozilu, ki jo povzroči korozija, zamenjava stekla, na primer
vetrobransko steklo, stranskega stekla, stekla na vratih,
̶
dobava in zamenjava žarnic, prednjih in zadnjih luči ter ogledala, poškodbe
ključavnic,
̶
manjše redno tehnično-servisno vzdrževanje sklopov in opreme zaradi vzdrževanja
operativne sposobnosti vozila,
̶
popravila/zamenjava poškodovanih ali obrabljenih pnevmatik, zračnic in/ali koles,
̶
opravljanje malih servisov na vozilu (menjava olja v motorju, menjalniku, krmilnem
sistemu, hladilnem sistemu),
̶
obveznosti, povezane z vsakodnevno uporabo vozila oz. vozil, kot na primer privijanje
vijakov, dolivanje različnih tekočin).
4. člen
Servisne obveznosti izvajalca skupaj z oskrbo z originalnimi rezervnimi deli :
̶
̶

izvajalec bo zagotovil dobavo potrebnih rezervnih delov v najkrajšem možnem času oz. v
razumljivem dobavnem roku, ki ni daljši od
,
nuditi naročniku brezplačne strokovne konzultacije,
na dobavljene rezervne dele in opravljeno storitev zagotavljati eno (1) letno garancijo,
izvajalec bo po svojih najboljših močeh opravil načrtovano vzdrževanje od dogovorjenega
datuma prevzema vozila, če bo vozilo oz. vozila z strani naročnika dostavljena na
dogovorjenem mestu (
ali prostori naročnika na lokaciji delavnic, Ob Dravi 6, 2000
Maribor),
izvajalec bo opravil načrtovana popravila v skladu s priporočili in specifikacijami, ki jih
občasno izda in/ali spremeni proizvajalec vozil
,
če ni drugače dogovorjeno, se načrtovano vzdrževanje in popravila opravijo med normalnim
delovnim časom in na dogovorjenem mestu,
naročnik je upravičen do nujnih popravil na terenu in sicer na geografskem območju Mestne
občine Maribor,
če je vozilo okvarjeno zaradi nepravilnega delovanja katerihkoli komponent, se pokvarjeni del
popravi ali zamenja, po lastni presoji izvajalca,
izvajalec bo uporabil vsa prizadevanja, da bi se vozilo oz. vozila pravočasno vrnila naročniku,
izvajalec se lahko odloči za nujno popravilo na mestu okvare, v lastnih servisni delavnici, v
servisni delavnici naročnika ali v prostorih pogodbenega izvajalca.
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶

5. člen
Servisne obveznosti naročnika:

̶

̶

naročnik se zaveže najeta vozila uporabljati in vzdrževati v skladu z navodili za uporabo, ki jih
predpisuje proizvajalec oz. izvajalec,
naročnik se zaveže upoštevati predpisane intervale za posamezne pogoje uporabe,

̶
̶

naročnik se obveže pri vzdrževanju uporabljati rezervne dele kupljene pri izvajalcu oz. ki jih
odobri izvajalec,
naročnik se obveže izključno uporabljati, olja in maziva, ki jih odobri izvajalec.
6. člen

Izvajalec ni odgovoren za posledice oz. za kakršnakoli škodo na vozilu:
̶
̶
̶
̶

ki jo povzroči uporaba rezervnih delov, olj in drugih obratovalnih tekočin, ki jih ni odobril
izvajalec,
za posledice (škodo) vzdrževanja in popravila, ki jih povzročijo nepooblaščena popravila vozila
oz. vozil ali nepravilna nastavitev opreme tretjih strank ali operaterja,
za škodo vzdrževanja in popravila, ki so posledica kršitev katerekoli obveznosti naročnika v
okviru predmetne pogodbe,
za škodo, zaradi zmanjšanja vrednosti vozila, ker niso bili upoštevani zahtevani vzdrževalni
intervali ali pa niso bili upoštevani dnevni pregledi in postopki, kot je določeno v navodilih za
uporabo.
7. člen

Ob naročilu bosta pogodbeni stranki opredelili obseg standardnih del, predpisanih s strani
proizvajalca, dodatne zahteve naročnika in/ali pomanjkljivosti, ugotovljene s strani pooblaščenega
predstavnika izvajalca ob okvari vozila, ter morebitno medsebojno delitev stroškov vzdrževalne
storitve.
Podrobnejši opis del in nalog posamezne vzdrževalne storitve bosta pogodbeni stranki dogovorili za
vsako storitev posebej v pisni obliki ali z delovnim nalogom, ki ga podpišeta pooblaščeni oziroma
kontaktni osebi izvajalca na eni strani ter naročnika na drugi strani. Pogodbene stranke lahko določijo
pooblaščene osebe za vsak primer posebej. Ukinjanje, dodajanje in/ali spreminjanje storitev, mora
biti dogovorjeno v pisni obliki, dogovor pa morata podpisati obe pogodbeni stranki.
KAKOVOST IN JAMSTVO
8. člen
Izvajalec se nasproti naročniku obvezuje svoje storitve po tej pogodbi opraviti strokovno pravilno in v
skladu s predpisi proizvajalca. Izvajalec se prav tako obvezuje svoje storitve opraviti v dogovorjenem
in razumnem roku na način, da ne vpliva na zmanjšanje razpoložljivosti vozil za naročnika.
V primeru, da se za vozila iz 1. člena te pogodbe zaradi storitev vzdrževanja ali zaradi ne dobave
rezervnih delov v primernem roku z strani izvajalca zmanjša razpoložljivost ter da za čas njegove
neuporabe ni odgovoren naročnik, se najemnina za vozilo zniža glede na število dni neuporabe vozila.
Višino pogodbene kazni pogodbeni stranki dogovorita pred izdajo računa za najem vozila v tekočem
mesecu. Upravičeno reklamacijo bo izvajalec priznal naročniku v obliki dobropisa, izdanega v korist
naročnika ali zmanjšanega računa za ugotovljeno višino pogodbene kazni.
Morebitne reklamacije na opravljene storitve je naročnik dolžan sporočiti izvajalcu najkasneje v roku
sedmih (7) dni od prevzema vozila v pisni obliki. Morebitne reklamacije na opravljene storitve od
prejema pravilnega reklamacijskega zahtevka je izvajalec dolžan na svoje stroške nemudoma
odpraviti.

CENA IN PLAČILNI POGOJI
9. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se vzdrževalne storitve opravljajo na osnovi potrjene ponudbe s
strani naročnika.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da za naročene oz. storitvah vzdrževanja vgrajene rezervne dele
velja veljavni cenik proizvajalcev oz. cenik izvajalca v času naročila s strani naročnika.
Pogodbeni stranki se strinjata, da bo izvajalec za opravljene storitve po tej pogodbi naročniku izstavil
ustrezno fakturo z rokom plačila trideset (30) dni od dneva izstavitve fakture. Naročnik se zavezuje
svoje obveznosti plačevati pravočasno znotraj roka zapadlosti na transakcijski račun izvajalca, v
primeru zamude pa skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti dalje
vse do plačila.
POOBLAŠČENE IN KONKTAKTNE OSEBE POGODBENIH STRANK
10. člen
Pogodbeni stranki za svoje pooblaščene in kontaktne osebe za izvajanje te pogodbe (v smislu
skrbnikov pogodbe) določajo:
̶
za naročnika: g.
, telefonska številka:
, elektronska pošta:
,
̶

za izvajalca: g.

, telefonska številka:

, elektronska pošta:

.

Izvajalec in naročnik se zavežeta, da bosta o vseh morebitnih spremembah svojih pooblaščenih in
kontaktnih oseb pisno obvestili nasprotno pogodbeno stranko.
Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo vsa naročila, ostale zahteve oziroma potrebe s tem v zvezi,
sprejemali pooblaščeni in kontaktni osebi izvajalca med delovnim časom.
SPLOŠNA IN KONČNA DOLOČILA
11. člen
Izvajalec in naročnik se dogovorita, da se vse morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe
sklepajo s soglasjem med strankama, v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi. Pogodbeni stranki se
medsebojno zavežeta, da bosta enkrat letno, praviloma ob začetku koledarskega leta, preverili
skladnost te pogodbe z dejanskimi pogoji izvedbe, ter se zavežeta to pogodbo tudi uskladiti glede na
spremenjene okoliščine.
12. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita vse morebitne spore, ki bi utegnili nastati med njima v zvezi s to
pogodbo reševati sporazumno in na miren način. V kolikor to ne bi bilo mogoče, bosta reševanje
sporov zaupali stvarno pristojnemu sodišču v Mariboru.
13. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da je ta pogodba sklenjena in začne veljati z dnem podpisa njunih
zastopnikov ali pooblaščencev.
Ta pogodba velja od pričetka veljavnosti dalje za čas najema vozila iz 1. člena te pogodbe. Vsaka od
pogodbenih strank lahko kadarkoli enostransko odpove to pogodbo, pri čemer je dolžna spoštovati

odpovedni rok šestdeset (60) dni, o svoji odpovedi pa obvestiti nasprotno stranko. Odpovedni rok
prične teči z dnem prejetja odpovedi s strani nasprotne stranke, ki je podan v pisni obliki.
V kolikor ena od pogodbenih strank bistveno krši določila te pogodbe, jo je prizadeta stranka dolžna
na to pisno in obrazloženo opozoriti ter ji določiti rok za odpravo oziroma prenehanje kršitve, ki je
objektivno potreben, vendar najdlje trideset (30) dni od prejema obvestila. V kolikor stranka svojih
kršitev ne odpravi oziroma z njimi ne preneha, ima prizadeta stranka pravico nemudoma enostransko
in brez odpovednega roka odpovedati to pogodbo ter zahtevati povračilo s tem nastale ji škode.
14. člen
Ta pogodba je sklenjena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po en izvod.
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.
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Izvajalec:

Naročnik:
Javno podjetje MARPROM d.o.o.

Direktor(ica)

Damir Jurenec
Po posamičnem pooblastilu
direktorja št. 10/2017

