RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Kromberk Cesta 25. junija 1F, 5000
Nova Gorica, matična številka: 1461974, ID ZA DDV: SI95877835, ki jo zastopa direktor
Črtomir Špacapan (v nadaljevanju: RRA SP)
in
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična
številka: 1358227, ID za DDV: SI44857390, ki jo zastopa župan mag. Milan Turk,
(v nadaljevanju: Občina)

sklepata naslednjo
POGODBO za »Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema
izposoje koles GO-KOLO«

Uvodne navedbe
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
-

-

-

-

-

je bila RRA SP ustanovljena s strani šestih občin, Gospodarske zbornice Slovenije
(Območna zbornica za severno Primorsko) ter Območne obrtno-podjetniške zbornice
Nova Gorica z namenom združiti vse lokalne, regijske in državne potenciale ter
realizirati razvojne projekte, financirane tako iz domačih kot tudi iz mednarodnih
virov;
je bila RRA SP udeležena v čezmejnem projektu MUSE, programa V-A ItalijaSlovenija 2014-2020, z namenom povečanja kompetenc javnih uprav za vključevanje
energetske učinkovitosti pri načrtovanju trajnostne mobilnosti, krepitve čezmejnega
sodelovanja med javnimi upravami s podporo raziskovalnih centrov, univerz in
industrije s pomočjo čezmejne skupnosti in spodbuditi inovativne storitve za nizko
ogljično mobilnost;
je RRA SP v okviru projekta MUSE sofinancirala postavitev sistema in upravljanje
sistema izposoje GO-KOLO na območju občine Šempeter - Vrtojba in Mestne občine
Nova Gorica;
je RRA SP zavezanec za DDV in si vhodni DDV sme odbiti, zaradi česar se DDV ne
všteva v višino investicije;
je Občina lastnica zemljišča s parcelno številko 3093/1 k.o. Šempeter, na katerem je
postavljeno postajališče za izposojo koles;
je postajališče za izposojo koles v Občini Šempeter - Vrtojba last RRA SP, katera bo
Občini neodplačno predala postajališče v last in posest 5 let po zaključku projekta
MUSE;
je Mestna občina Nova Gorica po pooblastilu izvedla postopek javnega naročila
''Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-KOLO'', po

-

-

-

-

konkurenčnem postopku s pogajanji po b točki 1. odstavka 44. člena Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3);
je bil izvajalec NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., za razpisana dela
izbran za najugodnejšega ponudnika po ponudbi št. JN000608/2020-B01, z dne 11.
6. 2020;
je RRA SP z izvajalcem NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. sklenila
pogodbo za vzdrževanje sistema izposoje koles za obdobje treh let, tj. do avgusta
2024;
je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba s potrditvijo besedila te pogodbe izrazil
namen skladno s predpisi urediti urbano izposojo koles kot izbirno gospodarsko javno
službo;
so sredstva za plačilo stroškov po tej pogodbi zagotovljena v proračunu Občine
Šempeter - Vrtojba za leto 2022 na postavki 0413022 Ukrepi celostne prometne
strategije.

1. PREDMET POGODBE
1.1.
S to pogodbo Občina dovoljuje RRA SP postavitev enega postajališča za izposojo koles v
okviru projekta »Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-KOLO« na
svojem zemljišču s parcelno številko 3093/1 k.o. Šempeter na podlagi:
- dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
- PZI dokumentacije št. 445 z dne julij 2019,
- ponudbe izvajalca št. JN000608/2020-B01 z dne 11. 6. 2020.

1.2
RRA SP je postajališče postavila skladno s predpisi ter v skladu z naslednjo dokumentacijo:
- ponudba izvajalca št. JN000608/2020-B01
- PZI dokumentacije št. 445 z dne julij 2019, ki jo je izdelal MATERIA d.o.o.

1.3
Občina bo zagotovila sredstva za postavljeno postajališče na zemljišču s parcelno številko
3093/1 k.o. Šempeter v višini 1.535,00 EUR brez DDV.
Sredstva, ki jih bo zagotovila Občina pomenijo razliko med predvidenimi deli za postavitev
postajališča in nepredvidenimi deli na zemljišču Občine, navedenimi v popisu del izvajalca
Komunala Nova Gorica d.d, ki je priloga k tej pogodbi.
RRA SP bo pa podlagi te pogodbe Občini izdala račun v višini 1.535,00 EUR brez DDV
skupaj z dokazili o nastalih stroških, navedenimi v popisu del izvajalca Komunala Nova
Gorica d.d.. Za dokazilo o nastalih stroških se šteje račun izvajalca in potrdilo o plačilu
računa.
1.4
Občina bo po izteku vzdrževalne pogodbe med RRA SP in NOMAGO, storitve mobilnosti in
potovanj, d.o.o. v okviru organizirane gospodarske javne službe prevzela obveznost

financiranja razlike med prihodki in odhodki iz naslova obratovanja sistema izposoje koles za
postajališče, ki je postavljeno na zemljišču s parcelno številko 3093/1 k.o. Šempeter, za kar
bosta Občina in RRA SP sklenili posebno pogodbo.

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK
2.1.
Obveznosti RRA SP so:
- Občini predati v last in posest postajališče za izposojo koles, ki je postavljeno na
zemljišču s parcelno številko 3093/1 k.o. Šempeter, 5 let po koncu projekta MUSE;
- pred podpisom pogodbe Občini dostaviti dokazila o nastalih stroških;
- ažurno obveščati Občino o vseh okoliščinah, ki vplivajo na roke in vsebino obveznosti
iz te pogodbe ter o okoliščinah, zaradi katerih bi bila potrebna sprememba te
pogodbe.
2.2.
Obveznosti Občine so:
- v tridesetih dneh po podpisu pogodbe nakazati znesek 1.535,00 EUR brez DDV RRA
SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica na TRR19100-0011270969, odprt pri
Deželni banki Slovenije d.d., poslovalnica Nova Gorica;
- ažurno obveščati RRA SP o vseh okoliščinah, ki vplivajo na roke in vsebino
obveznosti iz te pogodbe ter o okoliščinah, zaradi katerih bi bila potrebna sprememba
te pogodbe.

3. SKRBNIKI POGODBE
3.1.
Skrbnika te pogodbe sta:
- za RRA SP: Jasmina Nikić
- za Občino: Boštjan Mavrič.
3.2.
Skrbnik pogodbe je pooblaščen za spremljanje izvajanja te pogodbe ter za komunikacijo, ki
se izvaja na podlagi tega dogovora z drugo stranko.
Stranki se zavezujeta k rednemu sodelovanju in stalni medsebojni izmenjavi informacij na
dogovorjen način o zadevah, ki so predmet te pogodbe ter vseh dodatnih, ki bi bile v
skupnem interesu.
4. ODSTOP
4.1.
Stranki imata možnost odstopa od te pogodbe. V primeru, da od pogodbe odstopi RRA SP,
je dolžna Občini povrniti vsa prejeta sredstva po tej pogodbi in morebitno razliko med
prihodki in odhodki iz naslova obratovanja sistema izposoje koles, ki jo bo plačala občina za
obratovanje postajališča v lasti RRA SP, ki je postavljeno na zemljišču s parcelno številko
3093/1 k.o. Šempeter.

5. KONČNE DOLOČBE
5.1.
Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne
bi bila možna, spore rešuje pristojno sodišče v Novi Gorici.

5.2.
Ta pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
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