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9. člen 

Po zaključku del, ki so predmet te pogodbe, mora izvajalec izročiti naročniku nepreklicno, 
brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani prvovrstne banke ali 
ugledne finančne institucije, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, 
ki je predmet te pogodbe, z veljavnostjo tri (3) leta po dokončnem prevzemu del po tej pogodbi s 
strani naročnika. Brez izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem 
del za investicijo po tej pogodbi ni izvršen. 
 

IV. ZAČETEK DEL IN ROKI IZVEDBE DEL 
 

10. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo izvedel v obsegu, ki je določen v dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in skladno s svojo 
ponudbo z dne _______, na podlagi katere je bil izbran. 
 
Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo in dela v celoti zaključiti 
najpozneje do 01.09.2019. 
 
Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje 
pogodbenega roka. 
 
Rok dokončanja vseh del pomeni uspešno izveden prevzem del, vključno z odpravo vseh 
pomanjkljivosti, ugotovljenih ob prevzemu del in izročitev vse potrebne dokumentacije za izvedbo 
tehničnega pregleda naročniku (PID, NOV, Dokazilo o zanesljivosti) naročniku. 
 
Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem odstavku tega člena izvesti investicijo in pri 
tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del. Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem 
roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok 
za izvedbo naročila ne bo podaljšal, razen v primeru, da o podaljšanju roka za izvedbo naročila odloči 
naročnik sam. 
 
Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan uvedbe v delo. Na dan začetka gradnje izvajalec začne 
voditi knjigo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. 
 
Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela 
v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, 
ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec 
neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.  
 
V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je 
izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.  
 

11. člen 
Če izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz drugega 
odstavka 10. člena te pogodbe, je o tem dolžan najmanj 30 dni pred iztekom roka pisno obvestiti 
naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 
Ne glede na prejšnji stavek izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo 
naročila v pogodbenem roku in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku iz razloga, ker investicija 
po tej pogodbi ne bi bila zaključena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca.  
 
Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik, 
ki mora o tem pisno obvestiti izvajalca v roku 15 dni od dneva prejema pisnega zahtevka. 


