B&B, d.o.o., skupaj s partnerji kompetenčnega centra Logins: Intereuropa d.d., Luka Koper d.d., Adria
terminali d.o.o., Jadroagent international d.o.o. Koper, Frikus špedicija d.o.o., Transocean shipping
d.o.o., DARS d.d., Fraport Slovenija d.o.o., BRCE d.o.o., Stele trans d.o.o., M. Koželj d.o.o., SIGR d.o.o.,
Bizjak Aleksander d.o.o., Rail Cargo Logistics d.o.o., BLG CarShipping Koper d.o.o., Globus d.o.o., ki jih
na podlagi partnerskega sporazuma, z dne 21.4.2017 zastopa B&B izobraževanje in usposabljanje
d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj
matična številka: 5351600000
davčna številka: SI 11425946
ki ga zastopa direktor, mag. Branko Lotrič
(v nadaljevanju: naročnik)
in
naziv
naslov
davčna št.
matična št.
zastopnik
trr
(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta
POGODBO
o izvedbi usposabljanj voznikov za ravnanje v izrednih razmerah
(v nadaljnjem besedilu: usposabljanje)

UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da je naročnik izvedel zbiranje ponudb za izvedbo usposabljanj z dne ........... in
- da je izvajalec predložil najugodnejšo ponudbo z dopisom z dne ............
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10.
prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne
naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v
formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz evropskega socialnega sklada.

validiranjem pridobljenih kompetenc« in specifičnega cilja 10.1.2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih
za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«.
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške
projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih
izdatkov za upravičene stroške projekta.
PREDMET POGODBE IN CENA STORITEV
2. člen
Predmet te pogodbe je izvedba naslednjih usposabljanj:
1. Upravljanje z vozili in transportno mehanizacijo pri delih na cesti (cca. 100 udeležencev)
2. Usposabljanje voznikov vozil s prednostjo (cca. 120 udeležencev)
3. Ravnanje voznikov tovornih vozil v prometu s povečanim tveganjem (cca. 60 udeležencev)
4. Vpliv načina upravljanja tovornih vozil na gospodarnost poslovanja (cca. 20 udeležencev)
Usposabljanja se izvedejo v na podlagi Specifikacije izvedbe naročila št. JN-LOGINS-01/2017-4 in
Programa usposabljanja z dne ........, ki sta priloga te pogodbe.
Ponujena cena za izvedene storitve znaša ............. EUR brez DDV oz. .............. EUR z DDV na
udeleženca.
Maksimalna vrednost pogodbe ne more preseči 68.000,00 EUR.
S to pogodbo dogovorjene cene se v obdobju veljavnosti pogodbe ne morejo zvišati.
TRAJANJE POGODBE
3. člen
Izvajalec bo usposabljanje izvajal v obdobju od sklenitve pogodbe in najkasneje do 30. 10. 2018 in
sicer skladno z dogovorom z naročnikom.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
4. člen
Izvajalec se po tej pogodbi zavezuje, da bo:
1. izvedel usposabljanje,
2. prevzeto storitev izvrševal strokovno, kakovostno, vestno in etično v skladu z veljavnimi
standardi in normativi stroke, veljavno zakonodajo ter razpisno in ponudbeno
dokumentacijo,
3. sodeloval z naročnikom, upošteval njegove zahteve in izvršil pogodbene obveznosti
gospodarno v korist naročnika,
4. naročnika takoj pisno obvestil o vsaki spremembi kadrovske zasedbe izvajalcev usposabljanja
in/ali o spremembi pogojev, navedenih v ponudbi na razpis, in zagotovil, da bodo tudi vse
naknadne spremembe skladne z določili javnega naročila,
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5. pričel z izvajanjem usposabljanj za napotene osebe s strani naročnika najkasneje v 5-ih
delovnih dneh po napotitvi
6. udeležencem zagotovil brezplačno delovno gradivo v zvezi s predmetom usposabljanja,
7. vodil dnevno evidenco prisotnosti vključenih v usposabljanje na predpisanih listinah
prisotnosti,
8. skladno z Uredbo 1828/2006/ES in z navodili Organa upravljanja za informiranje in
obveščanje javnosti o ESS udeležence usposabljanja, katerega financiranje je predmet te
pogodbe, ter javnost informiral in obveščal o tem, da je izvajanje usposabljanja financirano s
strani Evropskega socialnega sklada in s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter da bodo vse publikacije ali komunikacije, povezane z izvajanjem
predmeta pogodbe, omenjale financiranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada in
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
9. kakršnokoli gradivo za usposabljanje opremil tako, da bo zagotovljena vidnost logotipa EU in
besedila »Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti in Evropska unija in evropskega socialnega sklada«,
10. račun pripravil v obliki, kot mu jo bo predpisal naročnik in posredoval druge, s strani
naročnika zahtevane podatke o učinkih izobraževanj in usposabljanj,
11. pri svojem delu upošteval etična načela in predpise o varovanju osebnih podatkov o
udeležencih v usposabljanju,
12. hranil dokumentacijo skladno z Uredbo 1083/2006/ES in z Navodili Organa upravljanja.
PLAČILNI POGOJI
5. člen
Izvajalec izstavi račun za vsakega udeleženca usposabljanja partnerju kompetenčnega centra Logins,
ki je udeleženca napotil na usposabljanje.
Partner kompetenčnega centra Logins bo izvajalcu opravljene storitve plačeval na podlagi prejetega
računa za število v usposabljanje vključenih oseb in prilog k računu: evidenca prisotnosti, gradivo z
usposabljanja. Izvajalec bo v roku 3 dni po zaključku izvedbe usposabljanja naročniku posredoval
račun za opravljene storitve skupaj z vsemi prilogami.
Partner kompetenčnega centra Logins bo potrjene zneske plačeval v enkratnem znesku po vsakem
zaključenem usposabljanju.
Rok plačila je 90 dni od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun
št.: _______________ pri banki _____________. Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji,
pristojni za plačilni promet, predložen nalog za plačilo.
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NEIZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI IN VRAČILA NENAMENSKO PORABLJENIH
SREDSTEV
6. člen
Pogodbeni strani soglašata, da ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe v primeru kršitve določil 4.
člena te pogodbe, če izvajalec kršitve ne odpravi v roku, ki ga naročnik postavi v obvestilu oz. pozivu
na odpravo kršitve.
Če je naročnik zahteval odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, izvajalec pa jih v postavljenem roku ni
odpravil, se šteje pogodba za razvezano naslednji dan po poteku roka brez posebnega obvestila
naročnika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Za izvedbo te pogodbe je s strani izvajalca odgovoren(a) ________________ in s strani naročnika
direktor mag. Branko Lotrič.
8. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te
pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, bo spore reševalo pristojno
sodišče v Kranju.
9. člen
Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist
za:
– pridobitev posla ali
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.
10. člen
Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe stranki določita z aneksom k tej pogodbi.
11. člen
Ta pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) in en (1) izvod
izvajalec.
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12. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa odgovornih oseb obeh pogodbenih strank, uporablja pa se
od dneva začetka izvajanja usposabljanja.

Naročnik:
B&B, d.o.o., skupaj s partnerji kompetenčnega centra
Logins: Intereuropa d.d., Luka Koper d.d., Adria terminali
d.o.o., Jadroagent international d.o.o. Koper, Frikus
špedicija d.o.o., Transocean shipping d.o.o., DARS d.d.,
Fraport Slovenija d.o.o., BRCE d.o.o., Stele trans d.o.o.,
M. Koželj d.o.o., SIGR d.o.o., Bizjak Aleksander d.o.o., Rail
Cargo Logistics d.o.o., BLG CarShipping Koper d.o.o.,
Globus d.o.o., ki jih na podlagi partnerskega sporazuma,
z dne 21.4.2017 zastopa B&B izobraževanje in
usposabljanje d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000
Kranj.
mag. Branko Lotrič,
direktor

Izvajalec:
_______________________
_______________________

Podpis:
…………………………………….

Datum podpisa:
…………………………………….

Podpis:
…………………………………….

Datum podpisa:
…………………………………….
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