54.80 €
53.09 €
54.80 €
22.50 €
32.26 €

Cena ne vključuje DDV!

217.45 €
vzorec pogodbe 2017

90 €
23.08 €
28.85 €
51.92 €

FIDIC
�
�

�

�

�
�

je mednarodna federacija 67 nacionalnih
združenj svetovalnih inženirjev
člani vseh nacionalnih združenj delujejo
po FIDIC kodeksu etike, ki zahteva
neodvisen nasvet, strokovnost in
svobodno konkurenco
vzdržuje visoke etične in profesionalne
standarde ter razvija inženiring
profesionalnost
deluje kot forum za izmenjavo pogledov
in informacij ter aktivno vzpodbuja
razprave med člani o temah inženiringa
sodeluje z vsemi mednarodnimi
finančnimi institucijami
iz vsake države je po vladnem
pooblastilu samo eno združenje član
FIDIC

ZISP
�
�
�
�

od leta 1993 reden član FIDIC
sodeluje v njegovih strokovnih skupinah
je ekskluzivni zastopnik za prevajanje in
prodajo FIDIC publikacij
je ekskluzivni organizator izobraževanja
inženirjev za FIDIC publikacije in
promocijo svetovalnega inženiringa

ZGODOVINA IN OBSEG TREH
GLAVNIH NOVIH KNJIG
�

�

�

vse tri glavne FIDIC knjige so
najpomembnejše za inženiring prakso in
so najbolj pod vplivom tehničnih,
pravnih in organizacijskih razvojnih
sprememb
izdaje iz leta 1987 so zastarele. Na
predlog članic in mednarodnih finančnih
institucij je FIDIC pristopil 1994 obnovi
knjig
posodobitev rdeče knjige je narekovala
sprememba v gradbeni praksi. V
preteklosti je bila pozornost usmerjena v
gradnjo, cest, mostov, železnic, vodnih
pregrad in odpiranje rudnikov. Sedanja
gradnja postaja vedno bolj
interdisciplinarno kompleksna. Objekt je
sestavljen iz instalacij, kompliciranih

�

�

največjo posodobitev je doživela srebrna
knjiga. Nekdanji pogodbeni odnos med
dvema partnerjema se spreminja v
pogodbo z več partnerji, kjer inženiring
deluje v interesu naročnikov. Uvedene so
nove oblike financiranja kot BOT, BLT in
BOOT, kjer nastopajo tudi privatni
financerji. Vedno več javnih naročil izvaja
po sistemu ključ v roke
FIDIC 2005 Nova gradbena pogodba
dopolnjuje določila za velike naravne
nesreče, epidemije, varstvo gradbišč in
zaščito pred terorizmom

PRIJAZNE ZA UPORABNIKE, NOVE OBLIKE
ZAVAROVANJA IN DRUGE NOVE IZVEDBE
�
�
�

�
�

angleški jezik novih knjig je razumljivejši
tudi za nepravnike
pogodbe so preglednejše, krajše in
poglavja združujejo vse člene
spremenjena so določila o roku izpolnitve
pogodbe, izvajalec, oziroma dobavitelj
prevzema večje obveznosti in večjo
odškodninsko odgovornost za zamudo
pogodbena cena je končna in se jo ne
spreminja
ponudnik nudi vse garancije za
dogovorjene performance

RIZIKI, VIŠJA SILA, PRITOŽBE,
SPORI IN NJIHOVO REŠEVANJE
�
�
�
�
�

riziko izvedbe v roku in za določeno ceno je
na strani ponudnika
s pogodbo se določa funkcijske
sposobnosti katere obvezujejo ponudnika
v celoti
doba preskusa objekta oziroma sistema je
daljša
uvedene so nove vrste garancij
uvedeni so novi postopki za reševanje
sporov in novi roki za reševanje sporov

NOVE KRATKE OBLIKE POGODB
�

za manjša naročila so uvedene kratke
pogodbe, ki v celoti urejajo odnose med
naročnikom in ponudnikom

�
�

izvedene so iz standardnih določil pogodb
za velika naročila
v primeru potrebe za razširitev pogodbe se
v celoti uporablja določila standardnih
pogodb

FIDIC POGOJI GRADBENIH
PODIZVAJALSKIH POGODB
�
�

ŠTIRI KNJIGE Z VIDIKA MEDNARODNIH
FINANČNIH INSTITUCIJ
�
�
�
�

olajšale bodo sklepanje pogodb
povečujejo odgovornost ponudnikov
ponudnik odgovarja za garantirane
performance vendar ima več svobode za
inovativno izvedbo
nove garancije zahtevajo več odgovornosti
od ponudnikov

PREVOD V SLOVENSKI JEZIK
�
�
�
�

prvikrat je izveden enoten in obvezen
prevod od združenja za svetovalni
inženiring, ki jamči točnost prevoda
istočasno so prevedene vse štiri knjige
knjige bodo olajšale sklepanje sodobnih
pogodb in uvedle bodo novo prakso v
javnih naročilih
knjige so v celoti uporabne za pogodbe v
privatnem sektorju

SLOVENSKA ZELENA KNJIGA 2002
kratka oblika gradbene pogodbe
Združenje je sledilo FIDIC priporočilu, da se
zeleno knjigo, kratko obliko pogodbe,
prilagodi posebnostim pravnega sistema in
poslovne prakse vsake države. Strokovna
skupina je izdelala standardna določila
gradbene pogodbe, ki so prilagojena manjšim
vrednostim ali manj zahtevnim naročilom.
Knjiga je pomemben prispevek k izboljšanju
poslovne sposobnosti pogodbenih strank.
BELA KNJIGA NAROČNIK SVETOVALEC
vzorec pogodbe - 2017
Pogodba med naročnikom in svetovalcem je
uvodna pogodba, ki uvede svetovalca v
pogodbo za gradnjo.

�

FIDIC uvaja nove oblike podizvajalskih
pogodb na strani izvajalcev. Izvajalci
najemajo specializirane podizvajalce.
Ti se obvezujejo izpolniti obveznosti po
tehničnih in drugih izvedbenih pogojih
kot izvajalec nasproti naročniku.
Izkušnje velikih izvajalcev, ki jih povzema
FIDIC, so zanesljiv vodič našim izvajalcem
in podizvajalcem za dobro prakso.

FIDIC JOINT VENTURE
Konzorcijska pogodba
FIDIC je prepričan, da se povečuje število
mednarodnih financiranih projektov in s tem
tudi transfer tehnologij. Za doseganje teh
ciljev je nujno naključno povezovanje
mednarodnih in lokalnih konzultantskih
podjetij. To zahteva nove oblike pogodb, ki
bodo izpolnile pričakovanja in odgovornosti
vseh pogodbenih partnerjev. Za ta namen je
FIDIC uvedel podizvajalsko-konzorcijsko
konzultantsko pogodbo, ki je nadaljevanje
1979 izdane Bele knjige Naročnik/Konzultant,
modela pogodbe o svetovalnih storitvah in
vodiča za te pogodbe.

NAKUP KNJIG
Knjige naročate pri:
GZS - Združenje za svetovalni inženiring,
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Informacije:
ga. Silva Rantaša
tel.: 01 58 98 254
e-pošta:
silva.rantasa@gzs.si
www.gzs.si

